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Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH 

Test egzaminacyjny - 2021 r. 

 

Zadania egzaminacyjne - HISTORIA - wersja B  

                                                                                             kod ucznia ............. 

                    Punkty .............../20 

Zadanie 1. (1 pkt) 

Rozpoznaj cywilizację, w której powstał rodzaj pisma przedstawiony na ilustracji: 

 

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

 

Zadanie 2. (1 pkt) 

Uporządkuj chronologicznie wydarzenia (od najstarszego - nr 1, do najmłodszego - nr 4): 

A. Śmierć Juliusza Cezara ........................................................................................................... 

B. Kodeks Hammurabiego .......................................................................................................... 

C. Bitwa pod Kannami ................................................................................................................ 

D. Pierwsze igrzyska olimpijskie ................................................................................................ 
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Zadanie 3. (1 pkt) 

Wyjaśnij pojęcia: 

falanga........................................................................................................................................... 

 

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

zikkurat.......................................................................................................................................... 

 

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

Zadanie 4 (1 pkt) 

Podaj nazwę państwa przedstawionego na mapie: 

 

 

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

 

Zadanie 5 (1 pkt) 

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i odpowiedz na pytanie: 

Kiedy [...]miał lat czterdzieści, posłał go Bóg jako proroka [...]. Jego dar proroczy zaczął się 

od tego, że miewał on prawdziwe objawienia we śnie [...] i że jął kochać ponad wszystko 

samotność. Prorok zwykł był jeden miesiąc corocznie przepędzać w miejscowości Hira, był 

zaś zwyczaj u Korejszytów [...] poczytywać to za pokutę [...]. Skoro więc przyszedł rok jego 

posłannictwa, udał się jak zwyczajnie z rodziną swą w miesiącu Ramadan do Hiry. W nocy 

[...] przyniósł mu Gabriel rozkaz Boga. 

W którym wieku miały miejsce wydarzenia opisane w  źródle? 

.................................................................................................................................................... 
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Zadanie 6. (1 pkt) 

Zaznacz właściwą odpowiedź: 

 

Ilustracja przedstawia wojownika: 

A. arabskiego 

B. frankijskiego 

C. Wikinga 

D. Krzyżowca 

 

 

Zadanie 7. (1 pkt) 

Zaznacz zdanie fałszywe: 

A. Pierwsza krucjata zakończyła się zdobyciem Jerozolimy w 1095 roku 

B. W czasie wypraw krzyżowych powstały takie zakony rycerskie jak: templariusze, 

krzyżacy i joannici 

C. Ostatnią twierdzą krzyżowców na Bliskim Wschodzie była Akka utracona w 1291 roku 
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Zadanie 8. (1 pkt) 

Na podstawie wiedzy własnej i informacji z drzewa genealogicznego Piastów wymień 

niekoronowanych władców Polski: 

 

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

 

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

 

 

Zadanie 9. (1 pkt) 

 

Podpisz ilustrację: 

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

 

Nazwij styl architektoniczny przedstawiony na fotografii: 

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

 

 

Zadanie 11 (2 pkt) 

Wyjaśnij pojęcia: 

rokosz - ....................................................................................................................................... 

artykuły henrykowskie - ............................................................................................................ 

gołota szlachecka - ..................................................................................................................... 

 

Zadanie 12 (1 pkt) 

Zaznacz właściwy ciąg chronologiczny: 

A - bitwa pod Kicholmem - Panowanie Jana III Sobieskiego- Potop szwedzki  

B - Potop szwedzki - bitwa pod Kircholmem- Panowanie Jana III Sobieskiego 

C - bitwa pod Kircholmem  - Potop szwedzki - Panowanie Jana III Sobieskiego 
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Zadanie 13 (1 pkt) 

Podaj imię i nazwisko postaci przedstawionej na ilustracji: 

 

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

 

 

Zadanie 14 (1 pkt) 

Przeczytaj tekst i odpowiedz  które powstanie narodowe zostało w nim przedstawione: 

Nam strzelać nie kazano. — Wstąpiłem na działo 

I spojrzałem na pole; 

dwieście armat grzmiało. 

Artyleryji ruskiéj ciągną się szeregi, 

Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi; 

I widziałem ich wodza; — przybiegł, mieczem skinął 

I jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął. 

Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota 

Długą, czarną kolumną, jako lawa błota, 

Nasypana iskrami bagnetów. Jak sępy, 

Czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy. 

Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona, 

Jak głaz, bodzący morze, reduta Ordona. 
 

Odpowiedź:  powstanie ........................................................................................................... 
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Zadanie 15 (1 pkt) 

Podaj nazwy trzech państw centralnych: 

1................................................................................................................................................... 

2................................................................................................................................................... 

3................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 16 (1 pkt) 

Podaj nazwisko dowódcy 2. Korpusu PSZ w czasie bitwy pod Monte Cassino: 

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

 

Zadanie 17 (2 pkt) 

Wyjaśnij pojęcia: 

żelazna 

kurtyna.......................................................................................................................................... 

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

stan 

wojenny......................................................................................................................................... 

 

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

 

Zadanie 18 (1 pkt) 

Podaj rok, w którym weszła w życie obecna konstytucja: 

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

 

 


