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Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH 

Test egzaminacyjny - 2022 r. 

 

Zadania egzaminacyjne - HISTORIA - wersja A  

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

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

Zadanie 1. (1 pkt) 

Rozpoznaj cywilizację, w której powstał rodzaj pisma przedstawiony na ilustracji 

 

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

Zadanie 2. (2 pkt) 

Podaj daty wydarzeń 

Założenie Rzymu  – ……………………………..….. 

Śmierć Aleksandra Wielkiego – ……………………. 

Zadanie 3. (1 pkt) 

Podaj, czym był ostracyzm i gdzie był stosowany? 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 4 (1 pkt) 

Podaj tytuł mapy 

 

 

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

Zadanie 5 (1 pkt) 

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i odpowiedz na pytanie: 

[…]objąwszy księstwo, zaczął dawać dowody zdolności umysłu i sił cielesnych i coraz 

częściej napastować ludy [sąsiednie] dookoła. Dotychczas jednak w takich pogrążony był 

błędach pogaństwa, że wedle swego zwyczaju siedmiu żon zażywał. W końcu zażądał w 

małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech, imieniem Dąbrówka 

Postacią opisaną w tekście jest: 

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

 

Zadanie 6. (1 pkt) 

Zaznacz zdanie fałszywe 

A. Krzyżacy byli niemieckim zakonem rycerskim  

B. Krzyżacy zostali sprowadzeni na ziemie polskie przez Tadeusza Mazowieckiego 

C. Bitwa pod Grunwaldem w 1410 roku zakończyła się klęską zakonników 
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Zadanie 7. (1 pkt) 

Na podstawie wiedzy własnej i informacji z drzewa genealogicznego Piastów wskaż 

pradziadka Bolesława Śmiałego 

 

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

 

Zadanie 8. (1 pkt) 

 

Nazwij grupę społeczną przedstawioną na ilustracji 

...................................................................... 
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Zadanie 9. (1 pkt) 

 

Nazwij styl architektoniczny przedstawiony na fotografii: 

 

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

 

Zadanie 10. (2 pkt) 

Wyjaśnij pojęcia: 

Liberum veto - ................................................................................................................ 

husaria - ............................................................................................................................ 

gołota  - ......................................................................................................................... 

 

Zadanie 11 (1 pkt) 

Zaznacz właściwy ciąg chronologiczny: 

A. bitwa pod Wiedniem - Panowanie Wettinów w Polsce - II rozbiór Rzeczypospolitej 

B. II rozbiór Rzeczypospolitej  - bitwa pod Wiedniem - Panowanie Wettinów w Polsce 

C.  Panowanie Wettinów w Polsce - bitwa pod Wiedniem  - II rozbiór Rzeczypospolitej 
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Zadanie 12 (1 pkt) 

Podaj imię i nazwisko postaci przedstawionej na ilustracji: 

 

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

 

Zadanie 13 (1 pkt) 

 

W czasie którego powstania obowiązywało godło  ukazane na ilustracji? 

……………………………………………………………………………… 

Zadanie 14 (1 pkt) 

Podaj miejsce największej bitwy kampanii 1939 roku: 

............................................................................................. 
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Zadanie 15 (1 pkt) 

Wymień trzy rodzaje nowego uzbrojenia używanego w czasie Wielkiej Wojny 

1. …………………………………………………………………….……….. 

2. ………………………………………………………………….………….. 

3. ……………………………………………………………………….…….. 

Zadanie 16 (1 pkt) 

Rozwiń skróty: 

PSZ -  ……………………………………………………………………….. 

ŻOB - ……………………………………………………………………….. 

Zadanie 17 (1 pkt) 

Rozpoznaj polityka z fotografii 

 

 

Imię i nazwisko ………………………………………………… 

 

Zadanie 18 (1 pkt) 

Podaj rok wejścia Polski do NATO 

…………………………………..…… 


