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Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH 

Test egzaminacyjny - 2022 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. (2 pkt) 

Podaj daty wydarzeń  

Śmierć Juliusza Cezara - ………………….…………….. 

Pierwsze igrzyska olimpijskie - ………………………… 

 

Zadanie 3. (1 pkt) 

Padaj, kim byli patrycjusze? 

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

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

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

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

Podaj tytuł mapy 

 

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

 

Zadanie 5 (1 pkt) 

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i odpowiedz na pytanie: 

"[...] cesarz Otto [...] przybył do [grobu] św. Wojciecha dla modlitwy i pojednania, a zarazem 

w celu poznania sławnego Bolesława, jak o tym można dokładnie wyczytać w księdze o 

męczeństwie [tego] świętego. Bolesław przyjął go zaszczytnie i okazale, jak wypadło przyjąć 

króla, cesarza rzymskiego i dostojnego gościa. Albowiem na przybycie cesarza przygotował 

przedziwne [wprost] cuda; najpierw hufce przeróżne rycerstwa, następnie dostojników 

rozstawił jak chóry na obszernej równinie, a poszczególne, z osobna hufce wyróżniała 

odmienna barwa strojów” 

W którym wieku miało miejsce wydarzenie opisane w  źródle? 

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

Zadanie 6. (1 pkt) 

Zaznacz zdanie fałszywe: 

A. Krzyżacy byli niemieckim zakonem żebraczym 

B. Krzyżacy zostali sprowadzeni na ziemie polskie przez Konrada Mazowieckiego 

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

Na podstawie informacji z drzewa genealogicznego Piastów wymień wnuków Mieszka II 

 

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

 

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 

 Hetman - ............................................................................................................................. 

 Żupan - .............................................................................................................................. 

 magnateria - ....................................................................................................................... 

 

Zadanie 11 (1 pkt) 

Zaznacz właściwy ciąg chronologiczny: 

A - bitwa pod Wiedniem - Dymitriady- Potop szwedzki  

B - Dymitriady- Potop szwedzki - bitwa pod Wiedniem 

C - bitwa pod Wiedniem  - Potop szwedzki - Dymitriady 
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Zadanie 12 (1 pkt) 

Podaj imię i nazwisko postaci przedstawionej na ilustracji: 

 

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

 

 

 

Zadanie 13 (1 pkt) 

 

Podaj nazwę państwa, którego godło przedstawiono na ilustracji 

……………………………………………………………………… 
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Zadanie 14 (1 pkt) 

Podaj miejsce najkrwawszej bitwy I wojny światowej 

……………………………………………………….... 

Zadanie 15 (1 pkt) 

Podaj nazwę konfliktu fińsko-radzieckiego toczonego w początkowym okresie II wojny 

światowej 

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

Zadanie 16 (1 pkt) 

Rozwiń skróty: 

AL. - ………………………………………………………………………………………. 

PKWN - ……………….…………………………………………………………. ………. 

 

Zadanie 17 (1 pkt) 

Rozpoznaj polityka z fotografii 

 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………..………………. 

Zadanie 18 (1 pkt) 

Podaj rok wejścia Polski do Unii Europejskiej 

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


