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

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

 

1. Podczas II wojny punickiej Hannibal odniósł swoje największe zwycięstwo nad 

Rzymianami w bitwie 

a) pod Zamą.           b)  pod Saguntem.       c)  pod Kannami.       d) nad rzeką Ticinus. 

Doszło do niej w roku 

a)  218 p.n.e.           b)  216 p.n.e.                c)  214 p.n.e.             d)  202 p.n.e. 

 

2. Zwarty szyk  piechoty w starożytnej Grecji nazywano 

a)  legionem.           b)  kohortą.                  c)  centurią.                d) falangą. 

Tworzyli go ciężkozbrojni piechurzy określani jako 

a)  hoplici.               b)  heloci.                     c) centurioni.             d)  ekwici. 

 

3. Ekspansja Arabów w Europie Zachodniej została powstrzymana w 732 r., kiedy to armia 

Franków pokonała ich w bitwie pod 

a) Orleanem.            b) Hastings.                 c) Poitiers.                 d) Jerez de la Frontera. 

Armią Franków dowodził w tej bitwie  

a) Karol Wielki.       b) Karol Młot.             c) Pepin Krótki.         d) Merowiusz. 

 

4. Po zakończeniu wojny z Niemcami Bolesław Chrobry zorganizował „wyprawę kijowską”. 

Miało to miejsce w roku 

a) 1002.                    b) 1011.                        c) 1015.                     d) 1018. 

W drodze powrotnej przyłączył do Polski 

a)  Ruś Białą.            b) Mazowsze.              c) Podole.                  d) Grody Czerwieńskie. 

 

5. Okres rozbicia dzielnicowego w Polsce był wynikiem postanowień zawartych  

w testamencie wydanym przez 

a)  Mieszka II.      b) Leszka Białego.      c) Leszka Czarnego.      d) Bolesława Krzywoustego. 

Rozbicie dzielnicowe rozpoczęło się po śmierci autora testamentu w roku 

a) 1122.                 b) 1135.                      c) 1138.                          d) 1144. 

 

6. Współorganizatorem IV krucjaty (1202-1204) był papież 

a) Grzegorz VII.       b) Urban II.       c) Innocenty III.       d) Mikołaj II. 

Jej efektem było zdobycie przez krzyżowców 

a) Jerozolimy.           b) Egiptu.          c) Antiochii.             d) Konstantynopola. 
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7. Drogę morską do Indii odkrył dla Europejczyków 

a) Henryk Żeglarz.      b) Bartolomeu Diaz.       c) Ferdynand Magellan.      d) Vasco da Gama. 

Podróżnik ten pochodził z 

a) Hiszpanii.                b) Portugalii.                   c) Włoch.                            d) Grecji. 

 

8. W wyniku Reformacji we Francji rozwinął się 

a) kalwinizm.              b) luteranizm.                  c) anabaptyzm.                   d) antytrynitaryzm. 

Wyznawców tej religii Francuzi nazywali 

a) purytanami.             b) prezbiterianami.          c) hugenotami.                   d) husytami. 

 

9. Pierwszym królem elekcyjnym w Rzeczypospolitej Obojga Narodów został wybrany 

a) Henryk Walezy.       b) Stefan Batory.       c) Zygmunt August.       d) Zygmunt III Waza. 

Miało to miejsce w roku 

a) 1570.                        b) 1573.                       c) 1576.                          d) 1578. 

 

10. Największemu powstaniu kozackiemu w Rzeczypospolitej przewodził 

a) Seweryn Nalewajko.                b) Jarema Wiśniowiecki.       

c) Bohdan Chmielnicki.               d) Iwan Wyhowski. 

W wyniku tego powstania i wojny polsko-rosyjskiej Rzeczpospolita utraciła 

a) Inflanty.           b) Prusy Książęce.          c) Mołdawię.            d) wschodnią Ukrainę. 

 

11. „Semiramidą Północy” nazywano 

a) Elżbietę I Wielką.       b) Katarzynę II.       c) Marię Teresę.       d) Marię Antoninę. 

Władczyni ta panowała w 

a) Austrii.                        b) Francji.                c) Rosji.                   d) Anglii. 

 

12. W 1805 r. cesarz Napoleon pokonał wojska III koalicji antyfrancuskiej w bitwie pod 

a) Austerlitz.                   b) Marengo.              c) Jeną.                    d) Frydlandem. 

W bitwie tej Napoleon rozgromił armie 

a) Austrii i Prus.             b) Prus i Saksonii.     c) Prus i Rosji.         d) Rosji i Austrii. 

 

13. Fala manifestacji patriotycznych oraz powstanie obozów „Białych” i „Czerwonych” 

poprzedziły wybuch powstania 

a) kościuszkowskiego.    b) listopadowego.     c) krakowskiego.     d) styczniowego. 

Skutkiem klęski tego powstania było 

a) uwłaszczenie chłopów w Galicji.                                    b) Wielka Emigracja. 

c) likwidacja odrębności Królestwa Kongresowego.          d) Kulturkampf. 
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14. Sojusz Niemiec, Austro-Węgier, Bułgarii i Turcji w trakcie I wojny światowej nazywamy 

a)  państwami Osi.    b) Świętym Przymierzem.     c) Państwami Centralnymi.     d) Ententą. 

Wskaż państwo, które przed wybuchem wojny było sojusznikiem Niemiec, a jednak w trakcie 

wojny przystąpiło do przeciwnego bloku: 

a) Włochy.                     b) Serbia.                        c) Rumunia.                        d) Japonia. 

 

15. W wyniku przewrotu majowego władzę w Polsce przejął 

a) Roman Dmowski.            b) Józef Piłsudski.       

c) Gabriel Narutowicz.        d) Stanisław Wojciechowski. 

Do przewrotu doszło w roku 

a) 1921.       b) 1923.       c) 1926.       d) 1928. 

 

16. W 1935 roku wydano w III Rzeszy ustawy uderzające w  

a)  Polaków.                b)  Francuzów.              c) komunistów.           d) Żydów. 

Nazwano je ustawami: 

a) berlińskimi.            b)  norymberskimi.        c) hamburskimi.          d) kolońskimi. 

 

17. Największa bitwa polskiej Wojny Obronnej w 1939 roku odbyła się 

a) nad Bzurą.               b) pod Kockiem.          c) na Westerplatte.       d) pod Wizną. 

W bitwie tej oddziałami polskimi dowodził 

a) mjr H. Sucharski.     b) gen. T. Kutrzeba.     c) kpt. W. Raginis.      d) gen. F. Kleeberg. 

 

18. Podczas obrad konferencji poczdamskiej Stany Zjednoczone reprezentował 

a) Harry Truman.     b) Franklin D. Roosevelt.     c) Clement Attlee.     d) Winston Churchill. 

Konferencja odbywała się w dniach 

a)  28 XI–1 XII 1943.     b)  4–11 II 1945.     c) 25 IV–25 VI 1945.     d) 17 VII–2 VIII 1945. 

 

19. W latach 1956-1970 funkcję I sekretarza KC PZPR sprawował w Polsce 

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

W tym czasie w kraju doszło do 

a) „wydarzeń marcowych”.       b) wprowadzenia stanu wojennego. 

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

 

20. Upadek komunizmu w państwach bloku wschodniego nazywany jest: 

a) Wiosną Ludów,      b) Jesienią Narodów,       c) dekolonizacją,       d) pierierstrojką. 

Proces ten rozpoczął się w roku: 

a) 1981,                      b) 1987,                            c) 1989,                     d) 1991. 
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II. Z podanych niżej słów wybierz te, które odpowiadają definicjom przedstawionym w 

tabeli i wpisz je w odpowiednie miejsce w karcie odpowiedzi. 

 

dekolonizacja, abdykacja, absolutyzm, autonomia, demokracja, federacja, batalia, bunt, 

libertadorzy, konkordat, plebiscyt, konstytucja, monarchia, oligarchia, zasadźca, reparacje, 

konkwistadorzy, republika, wybory, wywłaszczenie, kolonizacja. 

 

 

1. 
Odszkodowanie wypłacane krajom zwycięskim przez państwo pokonane za straty poniesione 

podczas trwania konfliktu zbrojnego. 

2. 
Głosiciele haseł niepodległościowych w Ameryce Łacińskiej określani mianem 

wyzwolicieli. Ich działania w XIX wieku były wspierane przez Wielką Brytanię. 

3. 
Głosowanie ludności zamieszkującej sporne terytorium za przynależnością do określonego 

państwa. 

4. 
Osoba zajmująca się w średniowieczu sprowadzaniem osadników do nowo lokowanej 

wsi. 

5. 
Proces rozpadu imperiów kolonialnych i przeobrażania kolonii w niepodległe państwa, 

zapoczątkowany po zakończeniu II wojny światowej. 

 

 

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

jeśli zdanie jest prawdziwe lub F, jeśli jest fałszywe.    

 

1. 
Społeczeństwo feudalne składało się z czterech warstw społecznych: szlachty, 

duchowieństwa, mieszczaństwa i chłopów. 

2. W 1813 roku Napoleon wygrał bitwę pod Lipskiem, zwaną „bitwą narodów”. 

3. W 1525 r. w Warszawie Albrecht Hohenzollern złożył hołd lenny królowi polskiemu. 

4. 
Po I wojnie światowej odbyły się plebiscyty na Górnym Śląsku oraz Warmii  

i Mazurach. 

5. 
11 września 2003 r. terroryści z organizacji Al-Ka’ida dokonali ataku na siedzibę World 

Trade Centre w Nowym Jorku. 
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IV. Na podstawie drzewa genealogicznego Habsburgów uzupełnij zdania i wpisz 

prawidłowe odpowiedzi w karcie odpowiedzi. 

 

 
 

Źródło:  P. Klint, P. Galik, Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne cz.2, Warszawa 2014, s.77. 

 

1. Królem zjednoczonej Hiszpanii, a wnukiem Joanny Szalonej był ………………………... . 

2. Anna, córka Władysława II Jagiellończyka, była ……………………….. cesarza 

Maksymiliana II. 

3. W czasie wojen religijnych w Rzeszy Niemieckiej cesarzem był  ……………………….. . 

4. Młodszym z synów Filipa I Pięknego był …..………………………… . 

5. Władysław II Jagiellończyk był dla Maksymiliana II …..………………………… . 

 

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 . 

 

  I rozbiór Polski 
  Konstytucja 3 maja 
  wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej 
  III rozbiór Polski 
  powstanie kościuszkowskie 
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VI. Przeczytaj uważnie pytania, w każdym zaznacz poprawną odpowiedź a następnie 

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

 

1. Trzy najbardziej powszechne style antycznych greckich kolumn to 

a) joński, dorycki i koryncki.                     b) ateński, beocki i koryncki. 

c) joński, macedoński i spartański.            d) joński, spartański i dorycki. 

 

2. Pierwszy średniowieczny uniwersytet angielski został założony przed 1167 rokiem w 

a) Londynie.       b) Yorku.       c) Oxfordzie.      d) Norwich. 

 

3. Autorem renesansowego traktatu politycznego pt. „Książę” był 

a) Niccolo Machiavelli.            b) Erazm z Rotterdamu. 

c) Jean Bodin.                           d) Thomas More (Morus). 

 

4. Za literackich „ojców” włoskiego renesansu uważani są 

a) Dante Alighieri, Francesco Petrarca i Giovanni Boccaccio. 

b) Dante Alighieri, Francesco Petrarca i Pierre Ronsard. 

c) Francois Rabelais, Dante Alighieri i Jean Bodin. 

d) Dante Alighieri, Jean Bodin i Giovanni Boccaccio. 

 

5. Autorem renesansowych rzeźb „Mojżesz”, „Pieta” i „Dawid” jest 

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

 

6. Najbardziej znanym francuskim bajkopisarzem XVII wieku był 

a) Jean Racine.       b) Pierre Corneille.         c) Jean de la Fontaine.     d) Voltaire. 

 

7. Do najbardziej znanych przedstawicieli nowożytnego empiryzmu należy  

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

c) Isaac Newton.                             d)  Baruch Spinoza. 

 

8. Modernizm to styl architektoniczny charakterystyczny dla wieku. 

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

 

9. Przedstawione poniżej dzieło jest przykładem: 

A. impresjonizmu,      B. kubizmu,       C. ekspresjonizmu,        D. futuryzmu. 
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Źródło: http://www.bbc.co.uk/bbcone/modernmasters/virtual-exhibition 
 

10. Jean-Paul Sartre i Albert Camus uważani są za głównych przedstawicieli XX-wiecznego 

nurtu filozoficznego i literackiego nazwanego 

a) egzystencjalizmem.       b) postmodernizmem.      c) katastrofizmem.      d) neoheglizmem. 

 

VII. 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. 
 

Za czasów Karola, ojca wspomnianego króla Ludwika, najjaśniejszy król polski Kazimierz 

[…] zamyślił prosić o pomoc wspomnianego Karola, który siostrę jego miał za żonę. Gdy to 

uczynił […] rzeczony król z pochodzenia Francuz, człowiek bardzo mądry, […] pierwej nim 

obiecał dać mu pomoc orężną, rozważył, jakich by się mógł spodziewać zysków lub korzyści. 

Król Kazimierz, zwiedziony radą swoich, jak mniemał, wiernych doradców, oświadczył 

Karolowi, królowi węgierskiemu, że w razie gdyby nie miał syna - a miał już dwie córki z 

małżonki swej Litwinki - chciałby przeznaczyć swoje Królestwo Polskie jego pierworodnemu 

synowi Ludwikowi, jako swemu […] siostrzeńcowi. Miał bowiem wtedy wspomniany król 

Karol trzech synów: Ludwika, Andrzeja i Stefana i postanowił sobie w duchu, że Ludwika w 

Polsce, Andrzeja na Sycylii, a Stefana na Węgrzech uczyni królami.  
 

Źródło: Kronika Jana z Czarnkowa, Kraków 1996, s. 27-28. 

 

1. Wymieniony w tekście polski król z rodu Piastów to 

a) Kazimierz Odnowiciel.                b) Kazimierz Jagiellończyk. 

c) Kazimierz Wielki.                        d) Kazimierz Sprawiedliwy. 

 

2. Wymieniony w kronice król Karol pochodził z dynastii 

a) Kapetyngów.       b) Walezjuszy.        c) Burbonów.       d) Andegawenów. 

 

3. Karol był królem 

a) Francji.                 b) Polski.                c) Węgier.             d) Litwy. 

http://www.bbc.co.uk/bbcone/modernmasters/virtual-exhibition
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4. W tekście podano informację, że Ludwik, syn Karola, był siostrzeńcem króla Kazimierza. W 

oparciu o wiedzę własną wskaż imię żony króla Karola 

a)  Anna.                   b) Elżbieta Łokietkówna.             c) Aldona.            d) Jadwiga. 

 

5. Po śmierci króla Kazimierza doszło do 

a) zerwania współpracy między Polską a państwem króla Karola. 

b) unii personalnej, ponieważ Ludwik zasiadł na tronach obu tych krajów. 

c) podbicia Polski przez państwo Karola. 

 

VIII. Przeanalizuj informacje zamieszczone w tabeli, a następnie odpowiedz na pytania 

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

 

Straty militarne żołnierzy poszczególnych państw 

Kraj Zmobilizowani 
Polegli i 

zmarli 
Ranni 

Jeńcy 

i 

zaginieni 

Łączne 

straty 

Procent strat 

wśród 

zmobilizowanych 

 

Ententa 

Rosja 12 mln 1,7 mln 4,95 mln 2,5 mln 9,15 mln 76,3  

Francja 8,41 mln 1 357 800 4,266 mln 537 tys. 6,16 mln 76,3  

Wielka Brytania 

(razem z 

dominiami) 

8 904 467 908 371 2 090 212 191 652 3 190 235 35,8  

Włochy 5,615 mln 650 000 947 000 600 000 2,197 mln 39,1  

Stany Zjednoczone 4,355 mln 126 000 234 300 4 500 364 000 8,2  

Japonia 0,8 mln 300 907 3 1210 0,2  

Rumunia 0,75 mln 335 706 120 000 80 000 535 000 71,4  

Serbia 707 343 45 000 133 148 152 958 331 000 46,8  

Belgia 267 000 13 716 44 686 34 659 93 061 34,9  

Grecja 230 000 5 000 21 000 1 000 27 000 11,7  

Portugalia 100 000 7222 13 751 12 318 33 291 33,3  

Czarnogóra 50 000 3 000 10 000 7 000 20 000 40,0  

Razem 42 mln 5,1 mln 12,83 mln 4,1 mln 22 mln 52,3  

Państwa centralne 

Niemcy 11 mln 1 773 700 4 216 058 1 152 800 7 142 558 64,9  

Austro-Węgry 7,8 mln 1,2 mln 3,62 mln 2,2 mln 7,0 mln 90,0  

Turcja 2,85 mln 325 000 400 000 250 000 975 000 34,2  

Bułgaria 1,2 mln 87 500 152 390 27 029 266 900 22,2  

Razem 22,85 mln 3,4 mln 8,38 mln 3,6 mln 15,4 mln 67,4  

Łącznie 65 mln 8,5 mln 21,21 mln 7,7 mln 37,5 mln 57,6  

 

Źródło:  http://universalium.academic.ru/294791/Armed_forces_mobilized_and_casualties_in_World_War_I  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_Rosyjskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/III_Republika_Francuska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_brytyjskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjednoczone_Kr%C3%B3lestwo_W%C5%82och
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Japonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Rumunii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Serbii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Belgia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grecja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Portugalia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Czarnog%C3%B3ry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Niemieckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Austro-W%C4%99gry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_Osma%C5%84skie
http://universalium.academic.ru/294791/Armed_forces_mobilized_and_casualties_in_World_War_I
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1. Największą ilość żołnierzy w czasie trwania I wojny światowej zmobilizowały władze 

a) Niemiec.             b) Rosji.              c) Wielkiej Brytanii.         d) Austro-Węgier. 

 

2. Największą procentowo ilość strat w stosunku do ilości zmobilizowanych żołnierzy 

poniosła armia 

a) rumuńska.          b) rosyjska.            c) francuska.                  d) austro-węgierska. 

 

3. Największą liczbę zabitych żołnierzy odnotowano w armii 

a) Niemiec.           b) Rosji,            c) Wielkiej Brytanii.           d) Austro-Węgier. 

 

4. Najmniejsze pod względem procentowym straty poniosła armia 

a) Grecji.               b) Turcji.               c) Japonii.                      d) USA. 

 

5. Państwa Centralne straciły w I wojnie światowej o 

a) 1,1 mln              b) 1,7 mln               c) 2,1 mln                  d) 3,4 mln 

mniej zabitych żołnierzy, niż państwa Ententy. 

 

 


