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Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH 

TEST EGZAMINACYJNY – 2010 r. 

 

 

Zadania egzaminacyjne – HISTORIA                kod ucznia ................... 
 

              

Zadanie 1. (1 pkt) 

Przyjrzyj się uważnie poniższym ilustracjom i podpisom. Następnie w wykropkowane 

miejsca wpisz cyfry odpowiadające wybranemu podpisowi. 

 
  
1. Rzymski arystokrata. 

2. Faraon z małżonką. 

3. Chiński wojownik.     .  

4. Bogini Atena. 

 

Zadanie 2. (1 pkt) 

Wyjaśnij, jakie wydarzenia historyczne nazwane zostały Wiosną  Ludów? 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

Uzupełnij zdanie umieszczone pod ilustracją. 

 

 
 

Ilustracja przedstawia tekst w piśmie  .......................................................................................... 

 

 

Zadanie 4. (1 pkt) 

Podkreśl prawidłową odpowiedź na poniźsze pytanie. 

W historii Polski przyjmuje się nazywać rozbiorem dzielnicowym: 

1.Podział Warszawy na dzielnice historyczne. 

2.Podział Polski na niezależne księstwa. 

3.Podział Królestwa Polskiego na gubernie. 

 

Zadanie 5. (1 pkt) 

Podaj o czym mówi poniższy tekst 

Postępowanie /.../ było takie: Każdy otrzymywał skorupkę i pisał na niej nazwisko człowieka 

/.../. Tabliczkę zanosił na umówione miejsce na agorze /.../. Tam najpierw archonci przeliczali 

całą ilość skorupek. Bo jeżeli głosujących było mniej niż sześć tysięcy, wynik/.../ był nieważny. 

Źródło: Plutarch, Żywoty sławnych mężów, Wrocław 1977, s.19. 

 

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

W wyznaczonym miejscu podaj daty (rok) następujących wydarzeń: 

 

1. Atak Niemiec na ZSRR………………………. 

2. Wybuch powstania warszawskiego………………. 

3. Konferencja w Poczdamie…………………………. 

 

Zadanie 7. (1 pkt) 

Poniżej przedstawiono  reprodukcje dzieł malarskich. W wykropkowane miejsca wpisz 

cyfry odpowiadające informacjom, co inspirowało ich autorów. 

 

 

 
 

B………………………. 

 

1. Nowy Testament. 

2. Stary Testament. 
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Zadanie 8. (1 pkt) 

Uporządkuj chronologicznie podane poniżej wydarzenia (od najstarszego do 

najnowszego). 

 

1. Chrzest Polski………………………………….................... 

 

2. Testament Bolesława Krzywoustego……………………… 

 

3. Bitwa pod  Płowcami……………………………................ 

 

Wydarzenie 

najstarsze 

   Wydarzenie 

najnowsze 

 

 

Zadanie 9. (1 pkt) 

Podaj nazwisko dziewiętnastowiecznego, niemieckiego fizyka, którego wynalazek 

przedstawia poniższa ilustracja. Wpisz je w wykropkowanym miejscu. 

 

 
 

 

Zadanie 10. (2 pkt) 

Wyjaśnij co nazywamy wolną elekcją w Polsce nowożytnej. 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 11. (1 pkt) 

Na poniższej fotografii przedstawiono dziewiętnastowieczne miasto. Wskaż jeden z  

elementów zabudowy świadczący o jego  przemysłowym charakterze. Odpowiedź umieść 

w wykropkowanym miejscu. 

 

 
 

Zadanie 12. (1 pkt)  

Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia:   

1. Zburzenie muru berlińskiego 

2. Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce 

3. Przyjęcie Polski do Unii Europejskiej 

 

Wydarzenie 

najstarsze 

   Wydarzenie 

najnowsze 

 

 

Zadanie 13. ( 1 pkt)  

 

Podkreśl prawidłowe odpowiedzi : 

 

Konstytucja marcowa z 1921 roku wprowadzała: 

 

1. System prezydencki 

2. Prawa wyborcze dla kobiet 

3. Trójpodział władz 
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Zadanie 14. (1 pkt ) 

Przeczytaj  uważnie wiersz Rudyarda Kiplinga – angielskiego pisarza z przełomu XIX i 

XX w. Napisz w wykropkowanym miejscu, jakie korzyści  miała przynieść podbijanym 

ludom ekspansja  kolonialna Europejczyków.  

 

Dźwigaj białych ludzi brzemię, 

Wyślij swych  synów daleko, 

Niechaj podbite plemiona 

Otoczą troskliwą opieką; 

Niech służą w ciężkim trudzie 

Nowo zdobytym szczepom, 

Strwożonym dzikim ludom,  

Wpół diabłom, a wpół dzieciom. 

Dźwigaj białych ludzi brzemię, 

Prowadź te wojny pokoju,  

Ujarzmij głód i choroby 

W surowym zaciętym boju. 

Nie wolno ci się uchylić. 
 

Cyt. za: M. Gładysz, Historia II , cz.1, Od Oświecenia do 1918 roku, Gdańsk 2003  

 

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

 

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

 

 

 

Zadanie  15. (2 pkt) 

W oznaczonym miejscu wpisz, czy podana w tablicy informacja jest prawdziwa /P/ czy 

fałszywa  /F/. 

 

1. Polska Partia Socjalistyczna głosiła hasło międzynarodowej rewolucji 

robotniczej, zwalczała postulat niepodległości Polski. 

 

 

2. Polskie Stronnictwo Ludowe to ugrupowanie skupiające zwolenników 

reformy rolnej, demokratyzacji i podniesienia poziomu cywilizacyjnego wsi. 

Niechętne przekazywaniu ziemi w obce ręce. Za ostateczny cel uważało  

powstanie niepodległej Polski. 

 

 

3. Polska Partia Socjalistyczna opowiadała się za uzyskaniem przez Polskę 

niepodległości. Jej czołowym działaczem był Józef Piłsudski. 
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Zadanie 16. (1 pkt) 

Wymień nazwiska czterech przywódców spośród przywódców polskich powstań 

narodowych /1794, 1830, 1863 /. 

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

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

 

Zadanie 17. (2 pkt) 

Połącz nazwiska polityków z krajami w których rządzili, wpisując przy nich nazwy 

państw. 

 

1. Ronald Reagan……………………………….......................................... 

2. Leonid Breżniew……………………………........................................... 

3. Edward Gierek……………………………….......................................... 

 

 1. ZSRR                2. Wielka Brytania                  3. Stany Zjednoczone              4. Polska 

 


