


Zadanie 1. (1 p.) 

Oceń, które z podanych niżej zdań jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym.  

 

1. Osiadły tryb życia pierwszych ludzi opierał się na budowie osad i wiosek oraz 

na uprawie roślin. 
 

2. Przykładem prowadzenia koczowniczego trybu życia pierwszych ludzi była 

hodowla i zbieranie dziko rosnących roślin. 
 

 

Zadanie 2. (1 p.) 

Obok podanych wydarzeń dopisz stulecie oraz jego połowę w zależności od tego, kiedy dane 

wydarzenie miało miejsce. 

 

Lp. Data wydarzenia Wiek wydarzenia  

i połowa stulecia 

1. 776 r. p.n.e. – pierwsze starożytne igrzyska olimpijskie  

2. 800 r. – koronacja Karola Wielkiego  

3. 1138 r. – statut Bolesława Krzywoustego  

4. 1410 r. – bitwa pod Grunwaldem  

 

Zadanie 3. (3 p.) 

Do podanych informacji dobierz odpowiednio nazwy starożytnych rzymskich urzędników lub 

nazwy urzędów z okresu republiki.  

 

dyktator, edylowie, cenzorzy, Senat, pretorzy, kwestorzy, konsulowie, trybuni ludowi, liktorzy 

1. Była to rada składająca się z 300 zasłużonych Rzymian. 

 

 

2. Reprezentowali plebejuszy. Mogli także przeciwstawić 

się niekorzystnym dla nich prawom i decyzjom 

urzędników. 

 

 

3. Zajmowali się ustalaniem listy senatorów. 

 

 

4. To dwaj najważniejsi urzędnicy, którzy zwoływali senat 

i zgromadzenie ludowe, a w trakcie wojny dowodzili 

armią. 

 

5. Nadzorowali porządek w mieście. Sprawowanie tych 

urzędów było początkiem kariery politycznej młodych 

patrycjuszy. 

 

6. Sprawował w republice nieograniczoną władzę. 

Powoływano go na okres sześciu miesięcy tylko wtedy, 

gdy państwu zagrażało niebezpieczeństwo. 

 

7. Sprawowali władzę sądowniczą i zastępowali konsulów 

podczas ich nieobecności. 

 

8. Pobierali podatki oraz zarządzali pieniędzmi państwa. 

 

 

 

  



Zadanie 4. (2 p.) 

Wpisz w odpowiednie miejsce w tabeli wymienionych niżej twórców kultury greckiej.  

 

Ajschylos, Arystofanes, Demokryt, Eurypides, Fidiasz, 

Herodot, Myron, Platon, Sokrates, Tukidydes 

 

Dramat Dziejopisarstwo Filozofia Rzeźba 

 

 

 

 

   

 

 

Zadanie 5. (1 p.) 

Przypisz zwycięskiego wodza bitwie.  

 

a) Akcjum .......   1. Publiusz Korneliusz Scypion 

b) Termpolile .......   2. Hannibal 

c) Maraton .......  3. Oktawian August 

d) Zama .......    4. Militiades 

5. Kserkses 

6. Marek Antoniusz 

 

Zadanie 6. (1 p.) 

Wśród wymienionych sześciu wydarzeń wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze i to, które 

jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia pierwszego umieść liczbę 1, obok ostatniego – liczbę 6.  

 

Wydarzenie 

 

Odpowiedzi 

A. Pierwsza koronacja królewska w Gnieźnie 

 

 

B. Testament Bolesława Krzywoustego 

 

 

C. Spór biskupa krakowskiego Stanisława z Bolesławem Śmiałym 

 

 

D. Pierwsza koronacja królewska w Krakowie 

 

 

E. Spotkanie Ottona III z Bolesławem Chrobrym w Gnieźnie 

 

 

F. Misja chrystianizacyjna biskupa Wojciecha na ziemie Prusów 

 

 

 

  



Zadanie 7. (1 p.) 

Ilustracje A i B przedstawiają zabytki cywilizacji starożytnych. Na mapie cyframi 1, 2, 3, 4 

oznaczono lokalizację cywilizacji starożytnych. Wpisz pod każdą ilustracją oznaczenie i nazwę 

odpowiedniej cywilizacji.  
 

Źródło : portalwiedzy.onet.pl/31486,1,,,egipt_giza_piramida_chefrena,haslo.html 

Źródło : Śladami przeszłości, podręcznik dla klasy I gimnazjum, Nowa Era, str. 76. 

 

    
 

 

Ilustracja A ...........................................….  Ilustracja B ............................................... 

 

 

 

Na podstawie: J.M. Roberts, Ilustrowana historia świata. Pierwsi ludzie, pierwsze cywilizacje, t. 1, Łódź 1986, s. 120. 

 

 

 

  



Zadanie 8. (3 p.) 

Przeanalizuj ilustracje, a następnie wykonaj polecenia, korzystając również z wiadomości 

pozaźródłowych. 

  

 

Źródło : Śladami przeszłości, podręcznik dla klasy I gimnazjum, Nowa Era, str. 170. 

 

a) Kim jest osoba siedząca na tronie? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Podaj nazwę koncepcji politycznej, którą symbolizują obie ilustracje. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) Wyjaśnij, jaką funkcję pełniła osoba siedząca na tronie i co symbolizują kłaniające się postaci. 

 

………………………………………………………………………………………………….……. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….……… 

.……………………………………………………………………………………………………… 

  



Zadanie 9. (4 p.) 

Do przedstawionych ilustracji dobierz właściwe postacie władców spośród podanych poniżej 

i dopisz wiek, w którym panowali.  

 

Bolesław Kędzierzawy; Bolesław II Śmiały; Zygmunt I Stary; Władysław III Warneńczyk, 

Władysław Wygnaniec 

    
 

A …………………………………………   B ………………………………………. 

…………………………………………..   ………………………………………… 

   
 

C …………………………………………   D ………………………………………. 

…………………………………………..   ………………………………………… 

 

 

Źródło : Historia Polski. Atlas Ilustrowany, wyd. Demart, Warszawa 2014, str 81- 82; 88-89. 

  



Zadanie 10. (3 p.) 

Na podstawie fragmentu tekstu źródłowego odpowiedz na pytania.  

 

(…) cesarz (...) przesłał (...) wprzód poselstwo w te słowa: ,,Niegodnym jest cesarza i przeciwnym 

prawom rzymskim wkraczać zbrojnie do kraju wroga, a zwłaszcza swego wasala, zanim się z nim 

nie porozumie co do pokoju, jeśli chce być posłusznym, lub co do wojny, jeśli pragnie stawiać opór, 

aby mógł się ubezpieczyć. Dlatego winieneś albo przyjąć z powrotem brata swego, oddając mu 

połowę królestwa, a mnie płacić rocznie 300 grzywien trybutu lub tyluż rycerzy dostarczyć 

na wyprawę, albo ze mną, jeśli czujesz się na siłach, podzielić mieczem królestwo polskie”. 

Gall Anonim, Kronika 
Źródło: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w tekstach źródłowych, t. 1, Rzeszów 2000 . 

 

 

a) Kto i komu przesłał poselstwo z tymi słowami? 

 

............................................................................................................................................................ 

 

b) Jak nazywa się taka forma ostatecznych warunków stawianych przeciwnikowi?  

 

............................................................................................................................................................ 

 

c) Z jakimi wydarzeniami w Polsce związany jest ten fragment tekstu ? 

 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 11. (1 p.) 

W poniższej tabelce zaznacz, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe, wpisując 

w odpowiednią rubrykę PRAWDA lub FAŁSZ. 

 

1. Bolesław I Chrobry rozbił wojska margrabiego Hodo w bitwie pod 

Cedynią. 

 

 

2. W czasie rządów Mieszka II Polska straciła Śląsk, Łużyce i Grody 

Czerwieńskie. 

 

 

3. Kazimierz Odnowiciel po powrocie z wygnania odzyskał wszystkie 

ziemie, które utracił jego ojciec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zadanie 12. (2 p.) 

Przeanalizuj mapę, a następnie uzupełnij zdania, dopisując właściwą cyfrę. 

 

 
 

Źródło: Historia. Gimnazjum, Niezbędnik nauczyciela. Klasa I, wydawnictwo PWN 

 

A. Obszar Rusi Halickiej przyłączony do Polski, opisany jest na mapie cyfrą……. 

B. Ziemia, z której Kazimierz Wielki zrezygnował na rzecz Krzyżaków, opisany jest na mapie 

cyfrą……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 13. (2 p.) 

Przeczytaj cytowany fragment przywileju koszyckiego, a następnie odwołując się do wiedzy 

pozaźródłowej, wykonaj polecenia.  

 

W imię Pańskie. Amen. 

[...] My, Ludwik z Bożej łaski węgierski, polski, dalmacki etc., król, chcemy, aby doszło 

do wiadomości wszystkich, tak obecnych, jak i przyszłych [...]. Ponieważ zaś rzeczona szlachta 

nasza w szczególnej swej do nas miłości przyjęła [...] i potomstwo nasze żeńskie, tak samo jak 

męskie, sobie za księcia i pana – przeto [...] zwalniamy i wyjmujemy od składania wszelkich danin, 

podatków i opłat [...] wszystkie miasta, grody, posiadłości, miasteczka i wsie, [...] całego Królestwa 

Polskiego, należących do panów i wszelkiej szlachty – oraz chcemy, aby byli zwolnieni od wszelkich 

posług, robót i dostaw. 

Źródło: Wiek V – XV w źródłach, opr. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1997, s.183-184. 

 

A. Kto zasiadł na tronie Królestwa Polskiego w wyniku ogłoszenia przez Ludwika Węgierskiego 

przywileju koszyckiego? Podaj imię władcy. 

 

…....................................................................................................................................................... 

 

 

B. Podaj jedno następstwo tego przywileju dla ustroju politycznego państwa polskiego. 

 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 14. (1 p.) 

Zaznacz poprawnie zapisany ciąg wydarzeń z dziejów panowania dynastii Jagiellonów w Polsce.  

 

a) unia wileńsko-radomska, bitwa pod Grunwaldem, wojna trzynastoletnia, uchwalenie konstytucji 

Nihil novi, hołd pruski, unia lubelska 

b) bitwa pod Grunwaldem, unia wileńsko-radomska, uchwalenie konstytucji Nihil novi, wojna 

trzynastoletnia, unia lubelska, hołd pruski 

c) unia wileńsko-radomska, bitwa pod Grunwaldem, wojna trzynastoletnia, hołd pruski, uchwalenie 

konstytucji Nihil novi, unia lubelska 

d) bitwa pod Grunwaldem, uchwalenie konstytucji Nihil novi, wojna trzynastoletnia, unia wileńsko-

radomska, unia lubelska, hołd pruski 

 

 

 

  



Zadanie 15. (3 p.) 

Na podstawie podanego drzewa genealogicznego  uzupełnij podany tekst.  

 

 

 

 

 

Źródło : naukapozaszkola.blog.onet.pl 

 

I. Dynastia Jagiellonów rozpoczęła panowanie na tronie polskim w ………….. wieku.  

II. Władysław Jagiełło to …………………………… Zygmunta Starego i …………………….. 

Anny Jagiellonki.  

III. Władysław Warneńczyk to ……………………… Kazimierza Jagiellończyka 

i .……………………… Jana Olbrachta.  

IV. Dla Zygmunta III Wazy – Zygmunt I Stary był…………………………….., a Zygmunt II 

August …………………………. .  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=RXsh0IL14rMF7M&tbnid=KiaEuV175NEWNM:&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fnaukapozaszkola.blog.onet.pl%2F2010%2F02%2F16%2Fdynastia-jagiellonow%2F&ei=qy0bVM6yJYvG7AaehIDICw&bvm=bv.75774317,d.ZGU&psig=AFQjCNFBaD4KCBXkWVupbAK_eJQQyhlbPA&ust=1411153697117884


Zadanie 16. (1 p.) 

Rozpoznaj i zapisz nazwy stylów budowli przedstawionych na ilustracjach. 

 

  

Źródło: http://pl.wikipedia.org/ 

a)………………………………………………  

 

  

Źródło:  www.wiadomosci24.pl   Źródło:  www.lubelskie.pl 

b)………………………………………………. c)…………………………………… 
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