
1* Miejsce egzaminu  

2* Numer kandydata  

3* Kierunek studiów  

4 Liczba uzyskanych 

punktów 

/100 

  * wypełnia kandydat 

 

 

 

 

 

 

 

T E S T   Z   H I S T O R I I 
 

Test rekrutacyjny dla kandydatów na studia w Polsce 
 

 

 

 

 

 

 

WERSJA   III - A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 rok 
 



2 

 

 

 T e s t   z   h i s t o r i i   -  w e r s j a  II I - A 2 0 16 

I.  Przeczytaj uważnie pytania, w każdym zaznacz poprawną odpowiedź a następnie 

wpisz ją (A, B, C lub D) w karcie odpowiedzi. 

 

1. Edykt mediolański, wprowadzający wolność wyznania wiary w Cesarstwie Rzymskim, 

został ogłoszony przez cesarza 

a)  Konstantyna.          b) Kaligulę.            c)  Trajana.             d) Teodozjusza. 

Miało to miejsce w roku 

a)  301 n.e.                   b) 313 n.e.              c) 325 n.e.              d)  395 n.e. 

 

2. Filip II Macedoński pokonał połączone armie Aten i Teb w bitwie pod 

a)  Cheroneą.                b)  Maratonem.       c) Platejami.          d)  Issos. 

Doszło do niej w roku 

a)  380 p.n.e.                 b)  368 p.n.e.          c)  338 p.n.e.          d)  333 p.n.e. 

 

3. Armia mongolska rozbiła połączone siły książąt ruskich i Połowców w bitwie nad 

a)  Wołgą.                     b)  Kałką.                c)  Dnieprem.        d) Donem. 

Miało to miejsce w roku 

a)  1212.                       b)  1222.                  c)  1223.                 d)  1233. 

 

4. Do podziału Kościoła chrześcijańskiego na wschodni i zachodni (tzw. Wielkiej Schizmy) 

doszło w roku 

a)  861.                         b)  1054.                   c)  1096.                 d)  1154. 

Jej efektem było ukształtowanie się 

a) katolicyzmu i prawosławia.                      b) prawosławia i protestantyzmu.  

c) katolicyzmu i protestantyzmu.                 d) prawosławia i arianizmu. 

 

5. W wyniku zwycięskiej dla Bolesława Chrobrego wojny z Niemcami w 1018 roku do Polski 

zostały przyłączone 

a) Milsko i Łużyce.       b) Grody Czerwieńskie.         c) Czechy.             d) Pomorze i Śląsk. 

Pokój kończący wojnę zawarto w 

a)  Krakowie.                b) Budziszynie.                       c) Pradze.              d) Gnieźnie. 

 

6. Pierwsza unia polsko – litewska została zawarta w roku 

a) 1370.                         b) 1382.                             c) 1385.                       d) 1396. 

Wydarzenie to miało miejsce w 

a) Krewie.                     b) Lublinie.                        c) Wilnie.                    d) Horodle. 
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7. W 1440 r. doszło do zawarcia unii personalnej między Polską i Węgrami. Władcą łączącym 

oba państwa został 

a) Jan Olbracht.    b) Ludwik Węgierski.     c) Zygmunt Stary.      d) Władysław Warneńczyk. 

Unia trwała krótko. Już w 1444 r. władca zginął podczas bitwy stoczonej z Turkami pod 

a) Warną.              b) Konstantynopolem.        c) Budą.                  d) Mohaczem. 

 

8. Wojny religijne w Niemczech w XVI wieku zakończył pokój religijny zawarty w 

a) Magdeburgu.       b) Augsburgu.                 c) Merseburgu.          d) Norymberdze. 

Jednym ze skutków tych wojen był podział imperium Habsburgów na dwie części – 

austriacką i hiszpańską. Podziału dokonał cesarz 

a) Maksymilian I.        b) Ferdynand II.           c) Franciszek I.          d) Karol V. 

 

9. W 1587 roku sejm elekcyjny wybrał na króla Polski 

a) Henryka Walezego.    b) Stefana Batorego.     c) Jana Olbrachta.      d) Zygmunta III Wazę. 

Z którego kraju pochodził? 

a) Siedmiogrodu.             b) Szwecji.                    c) Francji.                  d) Saksonii. 

 

10. „Potopem szwedzkim” określa się wojnę trwającą w latach 

a) 1600-1622.                  b) 1618-1648.                c) 1650-1655.             d) 1655-1660. 

Następstwem konfliktów polsko-szwedzkich prowadzonych w XVII wieku była utrata 

a) Pomorza Gdańskiego.      b) Inflant.          c) Wielkopolski.         d) Pomorza Zachodniego. 

 

11. W latach 1697-1763 władcami Rzeczypospolitej byli przedstawiciele dynastii 

a) Wazów.                         b) Wettinów.              c) Batorych.           d) Habsburgów. 

Królowie ci byli panowali jednocześnie w 

a) Siedmiogrodzie.            b) Szwecji.                  c) Austrii.               d) Saksonii. 

 

12. Królem-kapralem (sierżantem) nazywany był w XVIII wieku 

a) Fryderyk Wilhelm I.     b) Piotr Wielki.           c) Józef II.              d) Fryderyk II Wielki. 

Władca ten panował w 

a) Austrii.                          b) Rosji.                      c) Prusach.              d) Saksonii. 

 

13. Księstwo Warszawskie powstało na mocy postanowień traktatu podpisanego w 

a) Tylży.                            b) Preszburgu.            c) Wiedniu.             d) Paryżu. 

Traktat podpisany został w roku 

a) 1805.                             b) 1807.                       c) 1809.                   d) 1812. 
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14. Do wojny secesyjnej (1861-1865) doszło w 

a) Italii.                     b) Rosji.                 c) Hiszpanii.                d) Stanach Zjednoczonych. 

Wskaż jedno z jej następstw: 

a) upadek rządów Burbonów w Hiszpanii.        b) likwidacja niewolnictwa w USA.  

c) uwłaszczenie chłopów w Rosji.                     d) zjednoczenie państw włoskich. 

 

15. Do bloku państw Ententy w I wojnie światowej należały między innymi 

a) Rosja i Niemcy.      b) Francja i Rosja.       c) Niemcy i Turcja.        d) Włochy i Turcja. 

Przeciwnikiem tego bloku był sojusz nazywany 

a) „serdecznym porozumieniem”.                  b) Świętym Przymierzem.     

c) Państwami Centralnymi.                            d) państwami Osi. 

 

16. „Nowy Ład” to plan wyjścia z kryzysu ekonomicznego, który powstał w 

a) Niemczech.             b) Włoszech.           c) Francji.               d) Stanach Zjednoczonych. 

Jego autorem był 

a) F.D. Roosevelt.       b) A. Hitler.            c) B. Mussolini.       d) G. Clemenceau. 

 

17. Hitlerowski plan ataku na Związek Radziecki otrzymał kryptonim 

a)  Lew Morski.              b)  Cytadela.               c) Marita.                   d) Barbarossa. 

Jego realizacja rozpoczęła się 

a)  1 września 1939 r.      b) 10 maja 1940 r.       c) 22 maja 1941 r.     d) 22 czerwca 1941 r.    

 

18. Największą formacją zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego w latach okupacji była 

a) Armia Krajowa.                      b) Narodowa Organizacja Wojskowa.        

c) Armia Ludowa.                      d) Służba Zwycięstwu Polski. 

Jednym z jej dowódców był generał 

a) Zygmunt Berling.                    b) Władysław Anders.     

c) Stefan Grot-Rowecki.             d) Stanisław Maczek. 

 

19. Autorem pojęcia „żelazna kurtyna” jest 

a) Harry Truman.      b) Winston Churchill.       c) John F. Kennedy.        d) Józef Stalin. 

Przemówienie w Fulton, podczas którego użyto tego pojęcia pierwszy raz, uważane jest za 

symboliczny początek 

a) dekolonizacji.    b) kryzysu bliskowschodniego.    c) „zimnej wojny”.     d) wojny w Korei. 
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20. W latach 1970-1980 funkcję I sekretarza KC PZPR sprawował w Polsce 

a) Bolesław Bierut.    b) Władysław Gomułka.    c) Edward Gierek.    d) Wojciech Jaruzelski. 

W tym czasie doszło do 

a) wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.       b) wprowadzenia stanu wojennego. 

c) aresztowania kardynała Stefana Wyszyńskiego.     c) obrad „okrągłego stołu”. 

 

II. Z podanych niżej słów wybierz te, które odpowiadają definicjom przedstawionym  

w tabeli i wpisz je w odpowiednie miejsce w karcie odpowiedzi. 

pieriestrojka, autorytaryzm, abdykacja, dekabryści, absolutyzm, autonomia, demilitaryzacja, 

demokracja, federacja, referendum, plebiscyt, konstytucja, gentry, monarchia, oligarchia, 

republika, totalitaryzm, reparacje, remilitaryzacja, wybory,  wywłaszczenie. 

1. 
Warstwa tzw. nowej szlachty, której majątki rozrosły się w XVII-wiecznej Anglii w 

wyniku przejmowania od monarchów dawnych posiadłości kościelnych. 

2. Proces przekształceń systemu socjalistycznego w ZSRR w latach 1985-1991. 

3. 
Ruch spiskowców rosyjskich pochodzenia szlacheckiego, którzy w grudniu 1825 r. 

zorganizowali powstanie zakończone porażką. 

4. 
System rządów, w którym nieograniczona władza należy do jednej partii kontrolującej 

całe społeczeństwo i stosującej przemoc wobec swoich przeciwników. 

5. 
Pozbawienie określonego terytorium armii, sprzętu oraz budynków służących celom 

wojskowym. 

 

III. Oceń, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Wpisz w karcie odpowiedzi literę P,  

                  jeśli zdanie jest prawdziwe lub F, jeśli jest fałszywe.   

1. 
W rywalizację o Inflanty w XVI wieku zaangażowane były: Dania, Szwecja, Rosja, 

Polska i Litwa. 

2. 
Konstytucja 3 maja 1791 r. zmieniała ustrój państwa polskiego z monarchicznego na 

republikański. 

3. Zamach na arcyksięcia Franciszka Józefa I Habsburga miał miejsce w Sarajewie. 

4. Następstwem wojny krymskiej była „odwilż posewastopolska” w Rosji. 

5. 
Układ Warszawski był sojuszem polityczno-wojskowym państw komunistycznych 

utworzonym w 1955 roku. 
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IV. Zapoznaj się z poniższym drzewem genealogicznym i odpowiedz na pytania, 

wpisując prawidłową odpowiedź (A, B, C lub D) w karcie odpowiedzi.  

 

 
 

Źródło: B. Zientara, Dawna Rosja. Despotyzm i demokracja, Warszawa 1995, s. 22-23. 

 

1. Powyższe drzewo genealogiczne przedstawia fragment dynastii 

a) Romanowów.        b) Przemyślidów.       c) Rurykowiczów.       d) Andegawenów. 
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2. Władcy z tej dynastii rządzili przede wszystkim na terenach 

a) Polski.               b) Rusi Kijowskiej.          c) Węgier.                   d) Czech. 

 

3. Księciem, który zawdzięczał swoją władzę Bolesławowi Chrobremu był: 

a) Świętopełk.        b) Świętopełk-Michał.      c) Jarosław Mądry.      d) Włodzimierz I Wielki. 

 

4. Żoną króla z dynastii Kapetyngów była 

a) Elżbieta.               b) Zofia.                          c) Anna.                        d) Eufemia. 

 

5. Mężem córki króla Polski, Mieszka II, został 

a) Izjasław.              b) Wsiewołod II.             c) Izjasław II.                d) Jarosław Mądry. 

 

V. Ułóż w porządku chronologicznym wymienione niżej wydarzenia używając cyfr od  

1 (najstarsze wydarzenie) do 5 (najmłodsze wydarzenie).  Cyfry wpisz w wolne pola 

umieszczone przed każdym wydarzeniem, a następnie przenieś je (w tym samym 

porządku) do karty odpowiedzi . 

 

  wybuch wojny trzydziestoletniej 
  zawarcie pokoju w Karłowicach 
  zawarcie pokoju westfalskiego 
  bitwa pod Beresteczkiem 
  bitwa pod Kircholmem 

 

 

VI. Przeczytaj uważnie pytania, w każdym zaznacz poprawną odpowiedź a następnie 

wpisz ją (A, B, C lub D) w karcie odpowiedzi. 

 

1. Najbardziej znanym twórcą bajki jako gatunku literackiego był w antycznej Grecji 

a) Ajschylos.        b) Sofokles.        c) Ezop.           d) Eurypides. 

 

2. Pierwszy średniowieczny uniwersytet włoski został założony w 1088 roku w 

a) Bolonii.            b) Rzymie.         c) Neapolu.       d) Wenecji. 

 

3. Autorem renesansowego dzieła pt. „Pochwała głupoty” był 

a) Niccolo Machiavelli.   b) Erazm z Rotterdamu.   c) Jean Bodin.   d) Thomas More (Morus). 

 

4. Kościół Il Gesu w Rzymie stał się prototypem dla wielu innych kościołów w stylu 

a) gotyckim.          b) renesansowym.       c) barokowym.       d) neoromantycznym. 
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5. Autorem obrazów „Mona Lisa”, „Ostatnia Wieczerza” i „Dama z gronostajem” („Dama z 

łasiczką”) jest 

a) Rafael Santi.       b) Tycjan.      c) Michał Anioł Buonarotti.      d) Leonardo da Vinci. 

 

6. Najbardziej znanym francuskim komediopisarzem barokowym był 

a) Jean Racine.       b) Pierre Corneille.        c) Voltaire.       d) Molier (J.B. Poquelin). 

 

7. Do najbardziej znanych przedstawicieli nowożytnego racjonalizmu należy  

a) Kartezjusz (Rene Descartes).      b) John Locke. 

c) David Hume.                               d) Stanisław Staszic. 

 

8. Klasycyzm to nurt stylistyczny w architekturze, ornamentyce i malarstwie 

charakterystyczny dla wieku 

a) XVI.        b) XVII.        c) XVIII.        d) XIX. 

 

9. Autorem przedstawionego poniżej dzieła jest 

A. Salvador Dalí.       B. Pablo Picasso.     C. Edgar Degas.      D. Claude Monet. 

  
 

Źródło: http://www.bbc.co.uk/bbcone/modernmasters/virtual-exhibition 
 

10. Charakterystyczny dla państw komunistycznych kierunek w sztuce powojennej to 

a) socrealizm.       b) dekadentyzm.       c) dadaizm.       d) modernizm. 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/bbcone/modernmasters/virtual-exhibition
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VII. Przeanalizuj informacje zamieszczone w tabeli, a następnie odpowiedz na pytania 

zaznaczając prawidłową odpowiedź (A, B, C lub D) w karcie odpowiedzi. 

 

 

         Produkcja przemysłowa w Królestwie Polskim i eksport do Rosji (w mln rubli) 

 

Rok Produkcja przemysłowa Eksport do Rosji Przyrost eksportu w % 

1840                  8,4               1,0          ------------ 

1850                11,3               1,0              0,0 

1860                40,5             11,5        1050,0 

1870              122,7             25,0          117,4 

1880              171,0             47,0            88,0 

1890              216,0           194,0          313,0 

1900              600,0           395,0          104,0 
Przyjęto, że wartość produkcji świadczy o jej wielkości. Przyrost eksportu obliczono, porównując każdy okres 

do poprzedniego. Symbol (–) oznacza, że zjawisko nie występuje. 

Na podstawie: Polska XIX w., Państwo, społeczeństwo, kultura, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1982, s. 109. 

 

1. Zaznacz rok, w którym nastąpił najbardziej dynamiczny przyrost eksportu towarów do 

Rosji: 

a)  1860.                 b) 1870.                 c) 1890.                  d) 1900.     

 

2. Zaznacz rok, w którym największa część produkcji przemysłowej Królestwa Polskiego 

została wyeksportowana do Rosji: 

a) 1870.                 b)  1880.                c)  1890.                 d)  1900. 

 

3. Największy procentowy przyrost produkcji przemysłowej na ziemiach Królestwa Polskiego 

nastąpił w latach 

a) 1850-1860.       b) 1870-1880.        c) 1880-1890.        d) 1890-1900. 

 

4. Najmniejszy procentowy przyrost produkcji przemysłowej na ziemiach Królestwa 

Polskiego nastąpił w latach 

a) 1850-1860.       b) 1860-1870.        c) 1880-1890.        d) 1890-1900. 

 

5. W 1900 roku ilość wyeksportowanych do Rosji towarów wyniosła 

a) około 1/4        b) około 1/3        c) około 1/2        d) około 2/3 

całej produkcji przemysłowej Królestwa Polskiego. 
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VIII. Przeczytaj tekst i, w oparciu o wiadomości w nim zawarte oraz wiedzę własną,  

odpowiedz na pytania pod tekstem zaznaczając właściwą odpowiedź a następnie 

przenieś ją (A, B, C lub D) do karty odpowiedzi. 

 

Art. 1. Rosja z jednej, a Niemcy, Austro-Węgry, Bułgaria i Turcja z drugiej strony 

oświadczają, że stan wojny pomiędzy nimi został zakończony, postanowiły one żyć odtąd ze 

sobą w pokoju i przyjaźni. [...] 

Art. 3. Okręgi leżące na zachód od linii ustanowionej przez umawiające się Strony, należące 

uprzednio do Rosji, nie będą więcej podlegały jej zwierzchnictwu [...]. [...] Rosja wyrzeka się 

ingerowania w wewnętrzne sprawy tych terytoriów. Niemcy i Austro-Węgry zamierzają 

określić przyszły los tych terytoriów po porozumieniu się z zamieszkującą je ludnością. [...] 

Art. 4. [...] Wojska rosyjskie opuszczą niezwłocznie także okręgi Ardaganu, Karsu i Batumi. 

Art. 6. Rosja zobowiązuje się zawrzeć niezwłocznie pokój z Ludową Republiką Ukraińską i 

uznać traktat pokojowy zawarty przez to państwo z państwami Czwórprzymierza. Wojska 

rosyjskie i rosyjska Czerwona Gwardia opuszczą niezwłocznie terytorium Ukrainy. [...] 

Wojska rosyjskie i rosyjska Czerwona Gwardia opuszczą niezwłocznie także Estonię i 

Inflanty. [...] Niemcy wykonywać będą władzę policyjną w Estonii i Inflantach dopóty, dopóki 

własne instytucje tego kraju nie zapewnią tam publicznego bezpieczeństwa [...]. 

      Wojska rosyjskie i rosyjska Czerwona Gwardia opuszczą niezwłocznie także Finlandię i 

Wyspy Alandzkie, a flota rosyjska i morskie siły zbrojne – fińskie porty. [...] 

Należy znieść – skoro tylko powstanie taka możliwość – umocnienia zbudowane na Wyspach 

Alandzkich. 

  Wiek XX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998, s. 45–47. 
 

1.  W tekście źródłowym zawarto wybrane postanowienia 

a) traktatu paryskiego z 1856 r.           c) traktatu brzeskiego z 1918 r.                

d) traktatu wersalskiego z 1919 r.       d) traktatu ryskiego z 1921 r. 

 

2. Traktat podpisany został pomiędzy państwami Czwórprzymierza i 

a) Cesarstwem Rosyjskim.       

b) Republiką Rosyjską.        

c) Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką. 

 

3. Na czele państwa rosyjskiego stał wtedy 

a) car Aleksander I.    b) car Mikołaj II.     c) Aleksander Kiereński.     d) Włodzimierz Lenin. 

 

4. Które z państw wymienionych w tekście w krótkim czasie uległo całkowitemu rozpadowi  

i przestało istnieć? 

a) Bułgaria.     b) Niemcy.      c) Austro-Węgry.      d) Turcja. 

 

5. Strony podpisujące ten dokument pod pojęciem Inflant rozumiały 

a) Polskę.       b) Łotwę.       c) Litwę.       d) Estonię. 


