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

Zadanie 1. (2 pkt)
Poniżej zamieszczone zostały trzy budowle: wyjaśnij, co to za budowle i w jakich
państwach się znajdują. Odpowiedzi umieść w wykropkowanych miejscach.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/

A…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/St_

B……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Western_wall_

C…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
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Zadanie 2. (2 pkt)
Napisz które z przedstawionych poniżej kościołów zbudowane zostały w stylu
romańskim. Odpowiedzi umieść pod zdjęciami, w wykropkowanym miejscu.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytki_w_Polsce

http://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura w_Polsce

A………………………………………………………

B…………………………………

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://kultura.wiara.pl

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.

C……………………………………..

D…………………………………
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Zadanie 3. (2 pkt)
Przyjrzyj się poniższym ilustracjom, a następnie napisz do jakich wydarzeń z historii
średniowiecza nawiązują.

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:1099jerusalem.jpg&.

……………..………………………………..………
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Zadanie 4. (1 pkt)
Napisz do czego nawiązuje poniższy tekst:
„Му, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos
Rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos!”
http://a-pesni.golosa.info/polsk/1brygada.htm

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Zadanie 5. (1 pkt)
Uporządkuj chronologicznie podane poniżej wydarzenia (od najstarszego – nr 1, do
najnowszego – nr 4).

Wyprawa Krzysztofa Kolumba
Bitwa pod Racławicami
Pierwszy rozbiór Polski
Potop szwedzki

Zadanie 6. (1 pkt)
Przeczytaj tekst źródłowy i wyjaśnij jaki był cel polityki prowadzonej przez władze
pruskie.
"Szkoła, a w niej nauczyciel, w Królestwie Pruskim nie jest przewodnikiem, który dziecko
polskie oświeca i prowadzi do Boga, ale jakimś bezlitosnym ogrodnikiem, którego
urzędowym obowiązkiem jest zdrową polską latorośl przemocą przerobić, choćby na krzywą i
skarlałą płonkę niemiecką. I oto z każdym rokiem więcej w tych szkołach łez, więcej świstu
rózeg, więcej męczeństwa. (...) W dzisiejszych czasach wysuwa się, jako największa, tylko
jedna wojna: całego państwa, całej potęgi pruskiej z dziećmi".
Henryk Sienkiewicz, List otwarty Henryka Sienkiewicza do Wilhelma II, Króla pruskiego, 19 listopada 1906.

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………
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Zadanie 7. (1 pkt)
Wyjaśnij, jakie wydarzenie historyczne nazywamy Reformacją?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Zadanie 8. (1 pkt)
W drugiej kolumnie podaj daty (rok) następujących wydarzeń:

Wybuch II wojny światowej
Odzyskanie przez Polskę niepodległości po
rozbiorach
Powstanie warszawskie
Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce

Zadanie 9. (1 pkt)
W drugiej kolumnie wpisz która z podanych informacji jest prawdziwa /P/, a która
fałszywa /F/.

W 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany papieżem
Maria Skłodowska – Curie jest pierwszą Polką, która
uzyskała nagrodę Nobla
W marcu 1988 roku doszło do protestów studenckich
na Uniwersytecie Warszawskim
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Zadanie 10. (2 pkt)
Kto to powiedział ? Wybierz spośród niżej wymienionych osób autora słów i wpisz go w
sąsiednią rubrykę.

My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest
bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
Nie pytaj, co Twój kraj może zrobić dla Ciebie, zapytaj
co Ty możesz zrobić dla swojego kraju.
Nigdy w dziejach wojen tak liczni nie zawdzięczali tak
wiele tak nielicznym.
Józef Piłsudski, John F. Kennedy, Winston Churchill, Józef Beck.

Zadanie 11. (1 pkt)
Wśród wymienionych wydarzeń wskaż to, które jest chronologicznie

pierwsze

wpisując obok niego literę A, a obok ostatniego umieść literę B.
Obrady okrągłego stołu w Polsce
Upadek muru berlińskiego
Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce

Zadanie 12. (2 pkt)
Wyjaśnij pojęcia:
Rewolucja przemysłowa………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Kolonializm……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
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Zadanie 13. (3 pkt)
Jakie wydarzenia z historii Polski ilustrują poniższe zdjęcia ? Wpisz odpowiedzi w
wykropkowanych miejscach.

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:

……………………………………………………………………………..

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://blog.popolis.it/emigracja/files/2008/08/

……………………………………………………………………………..
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Gda%C5%84sk

……………………………………………………………………………..
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