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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. W 333 roku p.n.e. Aleksander Macedoński pokonał armię perską pod
a) Granikiem.

b) Issos.

c) Gaugamelą.

d) piramidami.

Oddziałami perskimi dowodził
a) Dariusz I.

b) Cyrus Wielki.

c) Kambyzes.

d) Dariusz III.

2. W wyniku reform państwowych przeprowadzonych w starożytnym Rzymie w końcu III
wieku n.e. wprowadzono nową formę ustrojową nazwaną
a) pryncypatem.

b) despocją.

c) dominatem.

d) komedią republiki.

c) Teodozjusz.

d) Oktawian.

Głównym autorem zmian był cesarz
a) Dioklecjan.

b) Konstantyn.

3. Państwo Wielkomorawskie zostało założone przez
a) Mojmira I.

b) Ruryka.

c) Rościsława.

d) Świętopełka.

Jego upadek nastąpił na początku X wieku w wyniku najazdu
a) Hunów.

b) Węgrów.

c) Awarów.

d) Bułgarów.

4. W 981 r. Mieszko I utracił na rzecz Księstwa Kijowskiego
a) Łużyce.

b) Mazowsze.

c) Śląsk.

d) Grody Czerwieńskie.

Na tronie kijowskim zasiadał wtedy
a) Ruryk.

b) Włodzimierz Wielki.

c) Jarosław Mądry.

d) Oleg.

5. Podczas I najazdu tatarskiego rycerstwo polskie poniosło klęskę w bitwie pod
a) Gnieznem.

b) Łęczycą.

c) Cedynią.

d) Legnicą.

c) Henryk Probus.

d) Henryk Głogowski.

W trakcie bitwy zginął książę
a) Henryk Pobożny.

b) Henryk Brodaty.

6. Prawdopodobnie w 1118 r. na terenach Ziemi Świętej powstał rycerski zakon
a) templariuszy.

b) joannitów.

c) krzyżacki.

d) lazarytów.

c) Hiszpanii.

d) Francji.

Dominowali w nim rycerze z
a) Italii.

b) Niemiec.
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7. W trakcie próby opłynięcia Ziemi Ferdynand Magellan zginął w 1521 roku podczas walk z
tubylcami na
a) Karolinach.

b) Marianach.

c) Filipinach.

d) Tajwanie.

Jego rejs dokończył w 1522 roku
a) Juan Sebastian Elcaño. b) Hernan Cortez. c) Vasco da Gama.

d) Pedro Cabral.

8. Pojawienie się we Francji hugenotów było efektem rozwoju w tym państwie
a) husytyzmu.

b) luteranizmu.

c) kalwinizmu.

d) anabaptyzmu.

Rozwój tego nurtu protestanckiego doprowadził do wieloletnich wojen religijnych
zakończonych wydaniem edyktu nantejskiego. Autorem dokumentu był
a) Henryk III Walezy.

b) Henryk IV Burbon.

c) Ludwik XIII.

d) Ludwik XIV.

9. W 1632 roku sejm elekcyjny wybrał na króla Polski
a) Jana Kazimierza.

b) Władysława IV.

c) Jana Olbrachta.

d) Zygmunta III Wazę.

Władca ten pokonał armię rosyjską Michała Szeina pod Smoleńskiem i zawarł z carem
Michałem Romanowem „pokój wieczysty” w
a) Polanowie.

b) Dywilinie.

c) Moskwie.

d) Andruszowie.

10. Efektem „sławetnej rewolucji” (Glorious Revolution) w Anglii była detronizacja króla
a) Jakuba I.

b) Jakuba II.

c) Karola I.

d) Karola II.

Obalony przez parlament władca pochodził z dynastii
a) Tudorów.

b) Plantagenetów.

c) Yorków.

d) Stuartów.

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

b) Wettinów.

c) Batorych.

d) Habsburgów.

c) Austrii.

d) Saksonii.

Członkowie tego rodu pochodzili z
a) Siedmiogrodu.

b) Szwecji.

12. Pierwszym wielkim zwycięstwem Armii Kontynentalnej w wojnie o niepodległość
Stanów Zjednoczonych była bitwa stoczona w 1777 roku pod
a) Yorktown.

b) Bunker Hill.

c) Saratogą.

d) Lexington.

Oddziałami amerykańskimi dowodził w tym starciu
a) Jerzy Waszyngton.

b) Horatio Gates.

c) Kazimierz Pułaski.
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13. Księstwo Warszawskie powstało w wyniku postanowień traktatu pokojowego w
a) Amiens.

c) Schönbrunn.

b) Luneville.

d) Tylży.

Na czele sił zbrojnych tego państwa stanął
a) Tadeusz Kościuszko. b) Józef Poniatowski. c) Józef Bem.

d) Jan Henryk Dąbrowski.

14. „Depesza emska” stała się bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny
a) siedmioletniej.

b) krymskiej.

c) francusko-pruskiej.

d) prusko-austriackiej.

Jednym z efektów tego konfliktu było
a) przejęcie Śląska przez Prusy.

b) powstanie Austro-Węgier.

c) wprowadzenie reform w Rosji.

d) zjednoczenie państw niemieckich.

15. Do bloku Ententy w I wojnie światowej należały między innymi
a) Japonia i Niemcy.

b) Francja i Serbia.

c) Niemcy i Turcja.

d) Włochy i Turcja.

Przeciwnikiem tego bloku był sojusz nazywany
a) Wielką Trójką.

b) Trójporozumieniem.

c) Państwami Centralnymi.

d) państwami Osi.

16. „Bunt Żeligowskiego” miał na celu przyłączenie do Polski
a) Wileńszczyzny.

b) Górnego Śląska.

c) Wołynia.

d) Gdańska.

c) 1921 r.

d) 1922 r.

Operacja zajęcia tego terytorium odbyła się w
a) 1919 r.

b) 1920 r.

17. „Polskimi Termopilami” nazywamy bitwę stoczoną podczas kampanii wrześniowej w
1939 roku pod
a) Wizną.

b) Kockiem.

c) Tomaszowem Lubelskim.

d) Lwowem.

Dowódcą polskich oddziałów był
a) Władysław Raginis.

b) Tadeusz Kutrzeba.

c) Józef Beck.

d) Juliusz Rómmel.

18. Autorem doktryny „powstrzymywania komunizmu” (containment) był
a) Winston Churchill.

b) Dwight Eisenhower.

c) Harry Truman.

d) Clement Attlee.

Koncepcja ta została ogłoszona w roku
a) 1945.

b) 1947.

c) 1950.
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19. W czerwcu 1956 r. doszło w Polsce do pierwszego buntu społeczeństwa wobec polityki
władz komunistycznych. Miał on miejsce w
a) Gdańsku.

b) Warszawie.

c) Krakowie.

d) Poznaniu.

Jednym z następstw tych wydarzeń było dojście do władzy
a) Władysława Gomułki.

b) Wojciecha Jaruzelskiego.

c) Edwarda Gierka.

d) Bolesława Bieruta.

20. Unia Europejska powstała na mocy traktatu podpisanego 7 lutego 1992 r. w
a) Nicei.

b) Amsterdamie.

c) Lizbonie.

d) Maastricht.

W momencie utworzenia w jej skład wchodziło
a) 10 państw.

b) 12 państw.

c) 15 państw.

d) 20 państw.

II. Z podanych niżej słów wybierz te, które odpowiadają definicjom przedstawionym
w tabeli i wpisz je w odpowiednie miejsce w karcie odpowiedzi.

abdykacja, absolutyzm, autonomia, autorytaryzm, demilitaryzacja, demokracja, detronizacja,
federacja, ikonodulia, ikonoklazm, intronizacja, konserwatyzm, liberalizm, militaryzacja,
monarchia, oligarchia, remilitaryzacja, republika, socjalizm, totalitaryzm.

1.

Ruch szerzący się w łonie chrześcijaństwa w VIII-IX wieku na terenach Bizancjum i
państwa Franków dążący do likwidacji kultu obrazów sakralnych.

2.

Pozbawienie panującego władcy tronu, pozbawienie urzędu – siłą lub pokojowym
postanowieniem.

3.

Forma rządów, polegająca na sprawowaniu władzy przez niewielką grupę ludzi,
najczęściej wywodzących się z arystokracji lub bogatych rodzin.

4.

Proces polegający na powtórnym wprowadzeniu wojsk na obszar wcześniej poddany
rozbrojeniu, lub powrót do polityki i przygotowań wojennych.

5.

Ideologia, która bazuje na hasłach obrony porządku społecznego oraz umacniania
tradycyjnych wartości, takich jak: religia, naród, państwo, rodzina, hierarchia, autorytet.
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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 bitwie pod Kannami Hannibal pokonał armię rzymską.

2.

Na mocy pokoju kaliskiego z 1343 r. Kazimierz Wielki odzyskał Pomorze Gdańskie.

3.

Pokój westfalski zakończył wojnę trzydziestoletnią.

4.

Plan Schlieffena zakładał atak wojsk niemieckich na Francję przez terytorium neutralnej Belgii.

5.

Europejska Wspólnota Gospodarcza została utworzona w 1951 roku.

IV. Zapoznaj się z poniższym drzewem genealogicznym i odpowiedz na pytania,
uzupełniając zdania lub wpisując prawidłową odpowiedź (A, B, C lub D). Przenieś
rozwiązania do karty odpowiedzi.

Źródło: A. Izdebska, T. Izdebski, Teraz matura. Historia 2015, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2015.
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1. Wnukiem Kazimierza Wielkiego, adoptowanym prze niego w 1369 r. był …………………
………………………………………………………..(podaj imię i tytuł).
2. Karol Robert, ojciec króla Polski Ludwika, pochodził z
a) Hiszpanii.

b) Niemiec.

c) Anglii.

d) Francji.

3. Polsko-węgierska unia personalna miała miejsce w latach:
a) 1342-1382.

b) 1370-1382.

c) 1370-1399.

d) 1384-1399.

4. Wnukiem Władysława Łokietka, który został królem Polski był …………………….
(podaj imię).
5. Po śmierci Jadwigi Władysław Jagiełło pojął za żonę Annę, która była dla Kazimierza
Wielkiego ..…..………..….…..…..….. (określ pokrewieństwo).
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 .

Bunt gen. F. Franco i wybuch wojny domowej w Hiszpanii.
Nominacja Adolfa Hitlera na kanclerza.
Krach na Wall Street i początek Wielkiego Kryzysu Ekonomicznego.
Plebiscyt na Górnym Śląsku.
Przewrót majowy Józefa Piłsudskiego.
VI. Przeczytaj uważnie pytania, w każdym zaznacz poprawną odpowiedź a następnie
wpisz ją (A, B, C lub D) w karcie odpowiedzi.
1. Autorami pierwszego pisma alfabetycznego byli:
a) Sumerowie.

b) Egipcjanie.

c) Fenicjanie.

d) Kreteńczycy.

2. Rozkwit zachodnioeuropejskiej kultury i sztuki na przełomie VIII i IX wieku nazywamy
renesansem
a) karolińskim.

b) ottońskim.

c) weneckim.
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3. Autorem rozprawy filozoficzno-politycznej pt. „Książę” był
a) Niccolo Machiavelli. b) Erazm z Rotterdamu. c) Jean Bodin. d) Miguel de Cervantes.
4. Hagia Sophia wybudowana została za panowania cesarza
a) Konstantyna.

b) Teodozjusza.

c) Justyniana I.

d) Bazylego II.

5. Autorem renesansowych obrazów „Pejzaż z upadkiem Ikara” i „Wieża Babel” jest
a) Hieronim Bosch.

b) Tycjan.

c) Hans Holbein.

d) Pieter Bruegel (starszy).

6. Johann Sebastian Bach jest uznawany za jednego z największych kompozytorów
a) średniowiecza.

b) renesansu.

c) baroku.

d) romantyzmu.

7. Kompleks pałacowo-parkowy w Wersalu wybudowano w stylu
a) gotyckim.

b) renesansowym.

c) barokowym.

d) neorenesensowym.

8. Nurt filozoficzny i literacki, zapoczątkowany przez Augusta Comte’a nazywamy
a) empiryzmem.

b) racjonalizmem.

c) pozytywizmem.

d) romantyzmem.

9. Nurt artystyczno-literacki pierwszej połowy XX wieku charakteryzujący się swobodą
twórczą i zerwaniem z wszelką tradycją, reprezentowany przez m.in. Marcela Duchampa,
Maxa Ernsta i Francisa Picabię nazywany jest
a) modernizmem.

b) futuryzmem.

c) ekspresjonizmem.

d) dadaizmem.

10. Jean-Paul Sartre, Miguel de Unamuno i Simone de Beauvoir to przedstawiciele
a) egzystencjalizmu.

b) katastrofizmu.

c) impresjonizmu.
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VII. Na podstawie zamieszczonej mapy i wiedzy własnej zaznacz właściwą odpowiedź
a następnie przenieś ją (A, B, C lub D) do karty odpowiedzi.

Źródło: T. Cegielski, K. Zielińska, Historia. Średniowiecze, Warszawa 1991, s.419.

1. Powyższa mapa przedstawia Europę w okresie
a) Wielkiej Wędrówki Ludów.

b) najazdów Wikingów.

c) wypraw krzyżowych.

d) wojny stuletniej.

2. W tym czasie szlak wodny łączący Bałtyk z Morzem Czarnym zdominowali
a) Waregowie.

b) Mongołowie.

c) Arabowie.

d) Bizantyjczycy.

3. W 1066 r., dzięki zwycięskiej bitwie pod Hastings, Anglię podbili
a) Normanowie.

b) Sasi.

c) Hiszpanie.

d) Francuzi.

4. Najdalej na południe wysuniętym krańcem Europy opanowanym przez Normanów była
a) Hiszpania.

b) Italia.

c) Sycylia.
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5. Pierwszym amerykańskim terenem odkrytym w 982 r. i kolonizowanym przez uczestników
wypraw Eryka Rudego i Leifa Erikssona były wybrzeża
a) Labradoru.

b) Antyli.

c) Ziemi Baffina.

d) Grenlandii.

VIII. Na podstawie zamieszczonego tekstu źródłowego i wiedzy własnej zaznacz
właściwą odpowiedź a następnie przenieś ją (A, B, C lub D) do karty odpowiedzi.
W imię Przenajświętszej i Nierozdzielnej Trójcy! Pod wpływem wielkich wydarzeń lat ostatnich, a
zwłaszcza pod wpływem dobrodziejstw wyświadczonych przez Opatrzność Boską tym państwom,
które z ufnością nadzieje swe jedynie w niej pokładały, doszli ich Cesarskie i Królewskie Mości
[...] do przekonania o konieczności oparcia stosunków wzajemnych na wzniosłych prawdach,
które głosi nauka Boskiego Zbawiciela. Oświadczają tedy uroczyście, że celem niniejszego aktu
jest obwieszczenie całemu światu, iż odtąd, zarówno wewnątrz ich państw własnych, jak i w
stosunku do państw obcych, drogowskazem dla ich postępowania będą przepisy tej świętej wiary,
zasady sprawiedliwości, miłości i zgody, które nie będąc zgoła przeznaczone jedynie dla życia
prywatnego, muszą również kierować postanowieniami książąt panujących jako jedyny środek
utrwalenia ludzkich urządzeń i naprawy ich niedoskonałości. W wyniku czego Ich Cesarskie i
Królewskie Mości zgodnie uchwaliły następujące artykuły przymierza:
Art.I
Zgodnie ze słowami Pisma Świętego, nakazującemi wszystkim ludziom by byli sobie wzajemnie
braćmi, trzej monarchowie wiążą się węzłami prawdziwego, nierozerwalnego braterstwa,
uważając się za współrodaków, gotowych, przy każdej sposobności, do udzielania sobie
wzajemnie pomocy i poparcia; w stosunku do swych poddanych uważać siebie będą za ojców
rodziny i przewodzić im w tym samym duchu braterstwa, jakim są przeniknięci, celem ochrony i
obrony wiary, pokoju i sprawiedliwości.
Art. II
Wskutek tego, zarówno pomiędzy wymienionymi rządami, jako też wśród ich poddanych,
obowiązywać będzie jedyna zasada, polegająca na oddawaniu sobie wzajemnych usług,
okazywaniu przyrzeczonego przywiązania drogą niezmiennej życzliwości, na uważaniu się za
członków jednego chrześcijańskiego narodu. Trzej sprzymierzeni monarchowie uważają się tylko
za upełnomocnionych przez Opatrzność do rządzenia trzema rozgałęzieniami jednej i tej samej
rodziny [...] składając tym samym dowód , że naród chrześcijański, do którego sami wraz ze
swymi ludami należą, nie ma w rzeczywistości innego władcy nad tego, do którego jedynie należy
władza , albowiem w nim tylko zawarte są skarby wszelkie miłości, poznania i bezgranicznej
mądrości, to znaczy – nad Boga, naszego Boskiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, wyraz Potęgi
Najwyższej, wyraz Życia. Ich Cesarskie i Królewskie Mości polecają przeto swym ludom, jako
jedyny środek zaznania pokoju, płynącego z czystego sumienia, będącego zarazem pokojem
najtrwalszym, by z najdokładniejszą starannością umacniali się codziennie w zasadach oraz w
spełnianiu obowiązków, o których pouczał ludzi Boski Zbawiciel.
Art. III
Wszystkie mocarstwa, które przyjmą powyższe święte zasady i które, uznając doniosłość ich dla
szczęścia narodów żyjących tak długo w niepokoju, dążyć będą do tego, by prawdy te odtąd
wywierały cały należny im wpływ na losy ludzkie, będą z wielką radością i skwapliwością przyjęte
[…].
26 września 1815, Paryż.
Źródło: https://konserwatyzm.pl/tekst-zrodlowy/ [dostęp 22.03. 2018]
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1. Powyższy tekst źródłowy to
a) sojusz trzech cesarzy.

b) akt dwóch cesarzy.

c) Akt Świętego Przymierza.

d) konwencja po III rozbiorze Polski.

2. Wskazani w dokumencie „ trzej sprzymierzeni monarchowie...” to władcy
a) Anglii, Austrii i Rosji.

b) Francji, Austrii i Prus.

c) Rosji, Prus i Francji.

d) Rosji, Austrii i Prus.

3. Inicjatorem powstania powyższego dokumentu był
a) car Aleksander I.

b) cesarz Franciszek Józef I.

c) cesarz Wilhelm I.

d) car Mikołaj I.

4. Do powyższego układu nigdy nie przystąpiła
a) Francja.

b) Turcja.

c) Hiszpania.

d) Portugalia.

5. Wspomniane w tekście „wielkie wydarzenia lat ostatnich...” dotyczą
a) wystąpień rewolucyjnych z okresu Wiosny Ludów.
b) zaangażowania Wielkiej Brytanii i Francji po stronie tureckiej podczas wojny krymskiej.
c) agresji Rosji na Turcję w 1877 roku.
d) wojen koalicji antyfrancuskiej z cesarzem Napoleonem I.
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