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Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Liczba punktów ...... / 27

Podaj trzy państwa, które w XVIII wieku dokonały rozbiorów Polski.

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

(.../3 pkt)

Wymień trzy skutki upadku powstania styczniowego.

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

(.../3 pkt)

Wskaż spośród podanych wydarzeń to, które było chronologicznie pierwsze, i wpisz
obok niego literę A. Wskaż spośród podanych wydarzeń to, które było
chronologicznie ostatnie, i wpisz obok niego literę B.

Wydarzenie Litera

obrona Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego  

wybuch powstania styczniowego  

napisanie Pieśni Legionów Polskich we Włoszech przez Józefa
Wybickiego  

wybuch powstania kościuszkowskiego  

(.../2 pkt)

Polska, w XVIII w. kraj słaby i bezbronny [...], a równocześnie pod względem
terytorialnym nadal jedno z największych państw Europy, uzyskała w 1764 r. króla, który
konsekwentnie próbował realizować swój program reform politycznych.

Źródło: A. Zahorski, Spór o [...], Warszawa 1990, s. 7.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Opis dotyczy polskiego króla
A. Tadeusza Kościuszki.
B. Jana III Sobieskiego.
C. Stanisława Augusta Poniatowskiego.
D. Stefana Batorego.

(.../1 pkt)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Autorem słów polskiego hymnu narodowego jest
A. Fryderyk Chopin.
B. Adam Mickiewicz.
C. Józef Wybicki.
D. Jan Henryk Dąbrowski.

(.../1 pkt)

Wyjaśnij, czym były obiady czwartkowe. Wymień ich dwóch uczestników.
Obiady czwartkowe były ...............................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Dwaj uczestnicy obiadów czwartkowych

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

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

(.../3 pkt)

Proszę wykonać zadania utrwalające i przesłać na mój adres mailowy
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Przyporządkuj do postaci odpowiednie informacje.

1. ….., 2. ….., 3. …..

1. Stefan
Czarnec
ki

2. Jan
Zamoys
ki

3. Augusty
n
Kordeck
i

A. jeden z wybitniejszych polskich wodzów, podczas potopu
szwedzkiego prowadził ze Szwedami wojnę podjazdową

B. kanclerz i hetman, bliski współpracownik króla Stefana Batorego
C. zakonnik, dowodził obroną Jasnej Góry
D. król, zwycięzca w bitwie pod Wiedniem

(.../3 pkt)

Dopisz do każdej postaci wydarzenie z nią związane. Wydarzenie wybierz spośród
podanych w ramce.

 

bitwa pod Racławicami, powstanie styczniowe, założenie Zamościa, powstanie Pieśni
Legionów Polskich we Włoszech, otrzymanie Narody Nobla, zwycięstwo pod Wiedniem

Postać historyczna Wydarzenie

Maria Skłodowska-Curie  

Józef Wybicki  

Jan Zamoyski  

Tadeusz Kościuszko  

Romuald Traugutt  

(.../5 pkt)

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach
prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

1. W wojnach w XVII wieku Polacy odnieśli wiele
zwycięstw dzięki oddziałom husarii. P F

2. Król Jan III Sobieski blisko współpracował z Janem
Zamoyskim. P F

3. Podczas powstania styczniowego Polacy prowadzili
wojnę partyzancką. P F

(.../3 pkt)

Połącz pojęcia z odpowiednimi wyjaśnieniami. Do cyfry, którą oznaczono hasło,
dopisz odpowiednią literę wyjaśnienia.

1. ….., 2. ….., 3. …..

1. konspirato
r

2. hetman
3. monarcha

A. tytuł dowódcy wojsk w dawnej Polsce
B. osoba skrycie, w tajemnicy przygotowująca jakieś

przedsięwzięcie
C. najwyższy urząd w dawnej Polsce
D. władca państwa: król, cesarz, car

(.../3 pkt)


