
Temat: Polska w XVII w.-utrwalenie wiadomości . 

 

Wtorek 9 czerwca 2020 r. 

 

    Zapisz temat i wykonaj zadania. 

 

 

  Zadanie 1. Dokończ zdania. 

1. Ludzie wolni, rozmaitego pochodzenia, zamieszkujący Ukrainę ….............. . 

2. Zwycięzca spod Chocimia w1673r. ….............. ….................. . 

3. Miejscowość nad Górnym Styrem,  gdzie Jan Kazimierz odniósł zwycięstwo w 

1651r.nad wojskami Chmielnickiego …..................... . 

4. Odbyła się w 1627r. Między flota polska i szwedzką …............ …...  …............ . 

5. Stanął na czele powstania Kozaków na Ukrainie w 1648r. …............ …............... . 

6. Tytuł władcy Mongołów …..................... . 

7. Tam w 1654r. Kozacka rada uchwaliła połączenie Ukrainy z Rosja ….................. . 

8. Wielki wezyr turecki, dowodził wojskami tureckimi pod 

Wiedniem.................. ….................. 

9. Tak nazywa się polska jazda pancerna nosząca zbroje ze skrzydłami u 

ramion …..................... . 

10. Miejscowość w Wielkopolsce, pod, którą zebrało się polskie ,pospolite ruszenie, 

mające uderzyć na Szwedów w 1655r.   …......................... . 

11. Przeniósł stolicę Polski z Krakowa do Warszawy ….............. ….............. . 

12. Tam poległ w bitwie z Turkami hetman Stanisław Żółkiewski …........... 

 

 

 

  Zadanie 2.Uporządkuj podanych władców chronologicznie: 

• Jan III Sobieski 

• Stefan Batory 

• Zygmunt III Waza 

• Michał Korybut Wiśniowiecki 

• Jan II Kazimierz 

• August II Mocny 

• Władysław IV Waza 

• Stanisław August Poniatowski 

• August III Sas 

• Henryk Walezy 

Zadanie 3. Uzupełnij tekst. 

 

   W ….... roku został podpisany pokój między Polską a Szwecją w …..............  . Na jego 

mocy Szwedzi zatrzymali większa część …................... i wymusili na Janie Kazimierzu  

zrzeczenie się  ….................................................................................................. .Skutkiem 

wojny ze Szwecją było także zwolnienie z zależności lennej …................ …...............i 

oderwanie ich od  …................ na mocy traktatów …............................................... z 

roku            …................ . 

 

 



   Zadanie 4. Podkreśl te określenia, które dotyczą sztuki baroku. 

 

  bogactwo ozdób, strzeliste wieże, barwne kontrasty, surowość, dynamizm, attyki i arkady, 

malowniczość, budowle na planie koła lub elipsy, duże okna wypełnione 

witrażami,bogactwo ornamentów, brak dekoracji, przepych, prostota, ogrody pałacowe   

 

 Zadanie 5. Podaj datę i  postanowienia pokoju w Karłowicach 

 
 


