Grupa

A

Klasa ....................

VI B Środa 22.04.2020

Liczba punktów ...... / 46

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

Proszę wszystkich o wykonanie tych zadań i przesłanie na mojego maila
1

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę P przy zdaniach
prawdziwych, a F – przy fałszywych.
A. Stanisław August Poniatowski miał znaczny wpływ na rozwój kultury i nauki
polskiego oświecenia. P/F
B. W oświeceniu upowszechniły się w Rzeczypospolitej sztuka i architektura
klasycystyczna. P/F
C. Jednym z najwybitniejszych pisarzy polskiego oświecenia był biskup warmiński
Ignacy Krasicki, autor licznych sztuk teatralnych. P/F

(.../4 pkt)

2

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę P przy zdaniach
prawdziwych, a F – przy fałszywych.
A. Za panowania Augusta III wszystkie sejmy, z wyjątkiem dwóch, zostały zerwane lub
zakończyły obrady bez podjęcia uchwał. P/F
B. Po śmierci Augusta II Mocnego wybuchła wojna domowa między Augustem III
a Stanisławem Poniatowskim. P/F
C. W czasach saskich plan reform sformułował Stanisław Leszczyński, który opublikował
dzieło O skutecznym rad sposobie. Skrytykował w nim wady ustroju Rzeczypospolitej,
czyli liberum veto, wolną elekcję i konfederacje. P/F

(.../3 pkt)

3

Dopisz właściwą datę do każdego wydarzenia. Wybierz odpowiedzi spośród
podanych poniżej.
1717 r., 1768 r., 1792 r., 1794 r.
A. konfederacja targowicka __________
C. konfederacja barska __________
B. powstanie kościuszkowskie __________
D. sejm niemy __________

(.../4 pkt)

4

Przyporządkuj numery do wewnętrznych lub zewnętrznych przyczyn rozbiorów
Polski.
1) Utrata pozycji Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej wskutek wojen w XVII
wieku.
2) Osłabienie państwa wojnami w XVII wieku.
3) Ograniczenie władzy królewskiej przez liczne przywileje szlacheckie.
4) Liberum veto.
5) Ingerowanie sąsiednich mocarstw w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej.
6) Niechęć magnaterii do reform i przedkładanie prywatnych interesów nad sprawy
Rzeczypospolitej.
7) Słaba i nieliczna armia.

(.../2 pkt)

Przyczyny wewnętrzne: .......................................................................................................
Przyczyny zewnętrzne: ........................................................................................................
5

Przyjrzyj się osi czasu i zaznacz poprawne dokończenie zdania.

(.../1 pkt)

Do pierwszego rozbioru Polski doszło w okresie oznaczonym na osi czasu literą
1. B.
2. C.
3. D.
4. E.
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6

Przyporządkuj wymienione niżej hasła do poszczególnych rozbiorów Polski.
Konstytucja 3 maja, kosynierzy, Tadeusz Rejtan, prawa kardynalne, Jan Kiliński,
Targowica, Racławice, Bar, Józef Poniatowski
Pierwszy rozbiór: ........................................................................................................
Drugi rozbiór: .............................................................................................................
Trzeci rozbiór: .............................................................................................................

(.../3 pkt)

7

Uzupełnij notatkę. Wykorzystaj do tego podane niżej nazwy geograficzne.
Dubienka, Targowica, Rosja, Zieleńce, Prusy, Grodno

(.../6 pkt)

Przeciwni reformom powołali konfederację przeciwko dziełom Sejmu Wielkiego.
Zawiązali ją w porozumieniu z carycą Katarzyną II w miasteczku ..................................,
na wschodnim krańcu Podola. W rezultacie 100-tysięczna armia rosyjska wkroczyła na
ziemie Rzeczypospolitej. Polacy pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego
wygrali bitwę pod ................................... . Pod .................................. nad Bugiem armia
polska z Tadeuszem Kościuszką na czele odparła pięciokrotnie liczniejsze wojska
rosyjskie. Mimo kapitulacji króla .................................. i .................................. dokonały
drugiego rozbioru Polski. W tym samym roku w .................................. zebrał się sejm,
który zatwierdził drugi rozbiór Polski i zniósł większość reform Sejmu Wielkiego.
8

Wykonaj polecenia dotyczące konfederacji targowickiej.

(.../5 pkt)

1. Uzupełnij poniższy schemat.

2. Wybierz poprawne dokończenie zdań.
Główną przyczyną przystąpienia króla do Targowicy była
A. troska o swój kraj.
C. lojalność wobec Katarzyny II.
B. strach przed carycą Katarzyną II.
D. chęć osiągnięcia prywatnych korzyści.
Sejm grodzieński został zwołany w celu
A. przeprowadzenia reform.
C. wyboru nowego króla.
B. zatwierdzenia drugiego rozbioru. D. detronizacji Stanisława Augusta Poniatowskiego.
9

Uzupełnij schemat odpowiednią przyczyną, tak aby powstał właściwy ciąg
przyczyna – wydarzenie – skutek. Wybierz odpowiedzi spośród podanych poniżej.
A. uchwalenie Konstytucji 3 maja, B. klęska konfederacji barskiej,
C. potrzeba przeprowadzenia reform w kraju
.................................. – pierwszy rozbiór Polski – utrata części ziem przez Rzeczpospolitą

(.../1 pkt)

10

Wybierz ciąg chronologiczny zawierający właściwe zestawienie wydarzeń z czasów
panowania ostatnich władców Rzeczypospolitej.
A. założenie Szkoły Rycerskiej – sejm niemy – założenie Collegium Nobilium
B. założenie Collegium Nobilium – sejm niemy – założenie Szkoły Rycerskiej
C. sejm niemy – założenie Szkoły Rycerskiej – założenie Collegium Nobilium
D. sejm niemy – założenie Collegium Nobilium – założenie Szkoły Rycerskiej

(.../1 pkt)

11

Wybierz właściwe dokończenie zdania.
Posłem, który sprzeciwił się zatwierdzeniu pierwszego rozbioru Polski, był
A. Stanisław Konarski.
C. Tadeusz Rejtan.
B. Wojciech Bogusławski.
D. Antoni Poniński.

(.../1 pkt)
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12

Wybierz właściwe dokończenie zdania.
Konstytucję 3 maja uchwalono podczas
A. sejmu niemego.
C. sejmu elekcyjnego.
B. sejmu rozbiorowego.
D. Sejmu Wielkiego.

(.../1 pkt)

13

Połącz postać z funkcją, którą pełniła.
A. Adam Poniński
1. król
B. August II Mocny
2. duchowny i uczony
C. Wojciech Bogusławski
3. marszałek sejmu
D. Hugo Kołłątaj
4. autor sztuk teatralnych

(.../4 pkt)

14

Wstaw obok wydarzeń litery odpowiadające grupom poniższych pojęć.
1. I rozbiór Polski ..........
3. powstanie kościuszkowskie ..........
2. II rozbiór Polski ..........
4. Sejm Wielki ..........

(.../4 pkt)

A. Warszawa, Straż Praw, Ignacy Potocki, prawo o miastach
B. Racławice, Uniwersał połaniecki, Jan Kiliński, kosynierzy
C. Bar, Rada Nieustająca, Fryderyk II Wielki, Komisja Edukacji Narodowej
D. Targowica, Order Virtuti Militari, Józef Poniatowski, emigracja
15

Do poniższych wydarzeń historycznych dopisz odpowiednie postacie. Odpowiedzi
wybierz spośród podanych.
Stanisław August Poniatowski, Stanisław Szczęsny Potocki,
Stanisław Małachowski, Stanisław Konarski

(.../4 pkt)

A. założenie Collegium Nobilium – ________________________________
B. założenie Szkoły Rycerskiej – ________________________________
C. obrady Sejmu Wielkiego – ________________________________
D. konfederacja targowicka – ________________________________
16

Uporządkuj chronologicznie XVIII-wieczne instytucje. Zacznij od tej, która
powstała najwcześniej.
.......... Szkoła Rycerska .......... Collegium Nobilium .......... Komisja Edukacji
Narodowej

(.../1 pkt)

17

Uporządkuj chronologicznie XVIII-wiecznych władców Polski. Zacznij od
panującego najwcześniej.
......... August II Mocny, ......... Stanisław August Poniatowski, ......... August III Sas

(.../1 pkt)
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