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Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH 

 

TEST EGZAMINACYJNY – 2020 r. 

 

 

Zadania egzaminacyjne – HISTORIA –     wersja A            kod ucznia ................... 

 

                                                                                                         Punkty:……../ 20 

 

 

Zadanie 1 (1 pkt) 

Podaj nazwę starożytnej cywilizacji, w której znajduje się poniższa budowla: 

                         Źródło: Wikipedia 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 2  (2 pkt) 

Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytanie pod tekstem: 

Miasteczko – siedziba ongiś greckiej potęgi – jest małe, prowincjonalne i źle zabudowane. […] 

Dzieliła Równych od helotów – wyjętych spod prawa – socjalna przepaść. […] Władza w tym 

najbardziej oligarchicznym państwie greckim pozostawała w ręku garstki obywateli. […] 

Wojaczka stanowiła jedyne godne zajęcie Równych.  

A. Podaj nazwę polis greckiej, której dotyczy ten opis: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……….. 

B. Jak nazywamy „Równych”, o których mowa w tekście: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….…….. 
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Zadanie 3  (1 pkt) 

Podkreśl tytuł pasujący do mapy: 

Źródło:www.wiw.pl 

A. Imperium Aleksandra Macedońskiego 

B. Imperium rzymskie w okresie republiki 

C. Imperium rzymskie w okresie cesarstwa 

D. Imperium perskie Cyrusa Wielkiego 

 

Zadanie 4 (2 pkt) 

Wykorzystując przytoczone informacje, przyporządkuj do nich właściwe postacie 

historyczne: 

 

Bolesław Krzywousty, Bolesław Śmiały, Mieszko I,  

 

A. „Utrwalił granice na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej, wielki wojownik, twórca 

„konstytucji” pod postacią testamentu – statutu dynastycznego”. 

 

.......................................................................................................................................................

. 

B. „Król, wzmocnił autorytet państwa polskiego na arenie międzynarodowej, dbał o rozwój 

ekonomiczny kraju, za jego panowania nastąpił rozwój organizacji kościelnej, hojny 

fundator”. 

 

.......................................................................................................................................................   
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Zadanie 5 (1 pkt) 

Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytanie pod testem: 

W warunkach braku politycznej jedności […] Polska doznała znacznego i trwałego uszczerbku 

terytorialnego […]. Mnożące się granice polityczne i wojny międzydzielnicowe utrudniały 

handel, oddziaływały destrukcyjnie na produkcję i ład w kraju. […] Równocześnie jednak […] 

w tym okresie następowały zasadniczej wagi zmiany w społeczeństwie i kraju, rozwijał się 

handel, masowo powstawały nowe wsie, coraz więcej pojawiało się osiedli miejskich. […] 

Europę, w której tu i ówdzie dochodziło nawet do względnego przeludnienia, ogarnął proces 

kolonizacji.  

Podaj nazwę okresu w dziejach Polski piastowskiej, którego dotyczy tekst.  

.......................................................................................................................................................  

Zadanie 6 (1 pkt) 

Przeanalizuj poniższą mapę i odpowiedz na pytanie pod mapą: 

 

Podaj imię i przydomek władcy, który rządził Polską w przestawionych na mapie 

granicach  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 
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Zadanie 7 (1 pkt) 

Na podstawie wiersza: 

Równego Piastom domu głowę w Polszcze widzę,  

Dobrego Jagiellona przy pięknej Jadwidze, 

 Co […] harde mnichy starł na głowę [w] bitwie,  

I przejednał na wieki Lacha mężnej Litwie. 

Zidentyfikuj władcę, którego zasługi zostały przedstawione w wierszu 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 8 (1 pkt) 

Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych:  

Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia dotyczące odkryć 

geograficznych, to:  

A. odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba → wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła 

Ziemi → zdobycie Konstantynopola przez Turków. 

 B. zdobycie Konstantynopola przez Turków → wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła 

Ziemi → odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. 

 C. wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła Ziemi → zdobycie Konstantynopola przez 

Turków → odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. 

 D. zdobycie Konstantynopola przez Turków → odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba 

→ wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła Ziemi. 

 

Zadanie 9 (1 pkt) 

Przeczytaj fragment tekstu źródłowego i opowiedz na pytanie pod tekstem: 

My rady koronne, duchowne i świeckie i rycerstwo wszystko obiecujemy zjechać się i wspólnie 

akt elekcji podług woli Bożej do skutku słusznego przywieść. A iż w Rzeczypospolitej naszej jest 

niezgoda niemała w sprawie religii chrześcijańskiej, zapobiegając temu, aby się z tej przyczyny 

między ludźmi rozterka jaka szkodliwa nie wszczęła, którą po innych królestwach jaśnie 

widzimy, obiecujemy to sobie wspólnie, za nas i potomków naszych, iż którzy jesteśmy różni w 

wierze, pokój między sobą zachować, a dla różnej wiary i odmiany w kościołach krwi nie 

przelewa. 

 Nazwij dokument, z którego pochodzi cytowany fragment  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..……….. 
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Zadanie 10 (1 pkt) 

Benjamin Franklin o angielskiej polityce gospodarczej wobec kolonii w Ameryce:  

Kapelusznicy angielscy wymogli dla swej własnej korzyści wydanie ustawy [nakładającej] na 

Amerykanów obowiązek eksportu skór bobra celem ich obróbki w Anglii i kupowania 

kapeluszy, których cena obciążona jest kosztami podwójnego transportu. W ten sam sposób 

nieliczni producenci gwoździ i jeszcze szczuplejsza grupa producentów stali […] wymogli 

ustawę parlamentu, zakazującą całkowicie zakładania w Ameryce warsztatów obróbki żelaza i 

pieców wytapiających stal, co zmusza Amerykanów do kupowania od tych wytwórców […] 

gwoździ niezbędnych do budowli i stali potrzebnej na narzędzia. 

Wyjaśnij, jaką polityczną reakcję mieszkańców kolonii wywołała polityka gospodarcza 

Wielkiej Brytanii, opisana w źródle: 

……………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………..……………………  

Zadanie 11 (1 pkt) 

Źródło: Zarys historii Polski, red. J. Tazbir, Warszawa 1979, s. 349. 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

Granice Królestwa Polskiego widoczne na mapie zostały ustalone: 

A. na mocy pokoju w Tylży 

B. w wyniku I rozbioru Polski 

C. podczas kongresu wiedeńskiego 

D. po upadku powstania listopadowego 
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Zadanie 12 (1 pkt) 

Przeczytaj uważnie poniższy tekst i dokończ zadanie pod testem: 

Komitet Centralny Narodowy jako Tymczasowy Rząd Narodowy postanowił i stanowi: Art. I. 

Wszelka posiadłość ziemska, jaką każdy gospodarz dotąd tytułem pańszczyzny, czynszu lub 

innym tytułem posiadał, wraz z należnymi do niej ogrodami, zabudowaniami mieszkalnymi i 

gospodarskimi, tudzież prawami i przywilejami do niej przywiązanymi – od tego niniejszego 

dekretu, staje się wyłączną i dziedziczną dotychczasowego posiadacza własnością, bez żadnych 

jakichkolwiek bądź obowiązków, danin, pańszczyzny lub czynszu, z warunkiem jedynie 

opłacania przypadających z niej podatków i odbywania należnej służby krajowej. 

 

Dokument, z którego pochodzi powyższy fragment, wydany został przez władze powstańcze w 

czasie trwania:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 13 (1 pkt) 

Przeczytaj uważnie poniższy tekst i odpowiedz na pytanie pod tekstem: 

Akt 5 listopada 1916 r. (fragment) Przejęci niezłomną ufnością w ostateczne zwycięstwo ich 

broni i życzeniem powodowani, by ziemie polskie, przez waleczne ich wojska ciężkimi ofiarami 

panowaniu rosyjskiemu wydarte, do szczęśliwej wywieść przyszłości, Jego Cesarska i 

Królewska Mość Cesarz Austrii i Apostolski Król Węgier oraz Jego Cesarska Mość Cesarz 

Niemiecki ułożyli się, by z ziem tych utworzyć państwo samodzielne z dziedziczną monarchią i 

konstytucyjnym ustrojem. Dokładniejsze oznaczenie granic zastrzega się. Nowe Królestwo 

znajdzie w łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami rękojmie potrzebne do swobodnego 

sił swych rozwoju. 

Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

Z treści przytoczonego fragmentu Aktu 5 listopada wynika, że zamierzano: 

A. nadać autonomię ziemiom polskim należącym do Austrii. 

B. utworzyć państwo polskie na ziemiach odebranych Rosji. 

C. przekazać Polakom władzę na ziemiach polskich zaboru pruskiego i austriackiego. 

D. odbudować niepodległą Polskę w granicach przedrozbiorowych. 
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Zadanie 14 (1 pkt) 

Rozszyfruj skrót BBWR 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 15 (1pkt) 

Podaj nazwisko prezydenta Warszawy, który we wrześniu 1939 roku dowodził cywilną 

obroną miasta: 

 

…………………………………………………………………………………………………  

Zadanie 16 (1 pkt) 

Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytanie pod tekstem: 

Trzeba tu z całą powagą i odpowiedzialnością stwierdzić, że władza ludowa nie może wyrzec 

się stosowania wszelkich, niezbędnych środków w obronie ładu i porządku społecznego [...]. 

Jednakże w grudniowym kryzysie nie te czynniki stanowiły główny nurt. Próby rozwiązania 

konfliktu z klasą robotniczą za pomocą siły – głęboko sprzeczne z zasadami socjalizmu – mogły 

doprowadzić jedynie do przelewu krwi, wykopać przepaść między władzą ludową i narodem 

oraz otworzyć pole do działania sił rzeczywiście reakcyjnych i antysocjalistycznych. Niestety, 

takie właśnie były decyzje kierownictwa, pojęte [...] bez poinformowania Komitetu 

Centralnego, który obradował w dniu 14 grudnia, o sytuacji na Wybrzeżu. 

Protest robotniczy, o którym mowa w tekście miał miejsce w roku 

………………………………………………………… 

 

Zadanie 17 (2 pkt) 

W lipcu 1989 roku sformułowano hasło: „Wasz prezydent, nasz premier”. 

Wskaż personalne następstwa realizacji tego celu, podając nazwiska prezydenta 

oraz premiera. 

Prezydentem został 

..................................................................................................................................... 

Premierem został 

........................................................................................................................................ 

 

 


