Zadanie 1. (1 p.)
Na podstawie fragmentu Kodeksu Hammurabiego, odpowiedz od czego zależała wysokość kary
za dokonane przestępstwo.
Jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko wybiją mu.
Jeżeli kość obywatel złamał obywatelowi, kość złamią mu.
Jeśli obywatel wyrwał oko poddanego albo złamał kość poddanego, zapłaci jedną minę srebra.
Jeśli obywatel wyrwał oko niewolnika innej osoby albo złamał kość niewolnikowi innej osoby,
zapłaci połowę ceny jego kupna.
Jeśli obywatel ząb obywatelowi równemu sobie wybił, ząb wybiją mu.
Jeśli niewolnik w policzek obywatela uderzył, ucho mu utną.
www.zrodla.historyczne.prv.pl

Odpowiedź..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Zadanie 2. (2 p.)
Na podstawie zamieszczonych niżej mapki, ilustracji i tekstu, oceń prawdziwość zdań
znajdujących się w tabelce, wpisując Prawda lub Fałsz.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Drogi_rzymskie

Akwedukt Aqua Appia w Rzymie
źródło: wikipedia.org

Po bitwie, w której zginął sam Spartakus, część niewolników ukryła się w górach. Podzielili się oni
na cztery grupy i stawiali opór wojskom rzymskim. Sześć tysięcy jeńców wziętych przez Krassusa do
niewoli zawisło wzdłuż drogi od Kapui do Rzymu.
źródło: dlibra.umcs.lublin.pl
1.

Cenzor Appiusz Klaudiusz zbudował jedynie drogę z Rzymu do Brundisium.

2.

Wzięci do niewoli powstańcy Spartakusa zostali ukrzyżowani przy via Appia.

Zadanie 3. (3 p.)
a. Na pamiątkę jakiego wydarzenia wybito poniższy medal?
b. Podaj imiona władców przedstawionych na medalu.
c. W którym roku miało miejsce to wydarzenie?

romankosmala.com

a. ………………………………………………………………………………………………………..
b. ………………………………………………………………………………………………………..
c. ………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 4. (2 p.)
Które zamki zostały zbudowane przez Kazimierza Wielkiego?

B.

A.

D.

C.

Źródło: wikipedia.org

Odpowiedź .....................................
Zadanie 5. (2 p.)
Poniższe ilustracje przedstawiają dwie święte Jadwigi żyjące w średniowieczu. Wskaż tę, która
była żoną Władysława Jagiełły oraz uzasadnij swój wybór.

A.

B.

Ilustracja oznaczona literą: .....................
Uzasadnienie ...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Zadanie 6. (4 p.)
Na podstawie tekstu unii w Krewie, wymień cztery zobowiązania Jagiełły po zawarciu
małżeństwa z Jadwigą.
Przeto, najjaśniejsza pani,[Elżbieta, matka Jadwigi] spełnij to zbawienne polecenie, przyjmij
wielkiego księcia Jagiełłę za syna i oddaj mu w małżeństwo najukochańszą córkę swoją, Jadwigę,
królowę polską. (...) Nim zaś to, o czem mowa, do końca stosownego dojdzie, wielki książę Jagiełło
ze wszystkimi swoimi braćmi, jeszcze nie ochrzczonymi, tudzież z krewnymi, ze szlachtą, ziemianami
większymi i mniejszymi, w ziemiach jego zamieszkałymi, chce, życzy i pragnie przyjąć wiarę
katolicką świętego Rzymskiego Kościoła. (...) Tenże wielki książę Jagiełło obiecuje i zaręcza
własnym kosztem i staraniem przywrócić królestwu polskiemu wszystkie kraje, przez kogokolwiek
oderwane od niego i zabrane. Tenże wielki książę Jagiełło obiecuje wrócić pierwotną wolność
wszystkim chrześcijanom, zwłaszcza ludziom obojej płci, z ziemi polskiej, obyczajem wojennym
zabranym i przesiedlonym, a to tak, że każdy lub każda będzie się mógł udać tam, gdzie będzie
chciał. Nareszcie tenże wielki książę Jagiełło obiecuje ziemie swoje litewskie i ruskie na wieczne
czasy do korony Królestwa Polskiego przyłączyć.
oszmianszczyzna.pl/krew

1................................................................................................................................................................
2................................................................................................................................................................
3................................................................................................................................................................
4................................................................................................................................................................
Zadanie 7. (4 p.)
Na podstawie podanych informacji rozpoznaj władców polskich, których te informacje
dotyczą. Wykorzystaj imiona i przydomki wymienione w ramce.
Wydarzenie
1. Podzielił Polskę na dzielnice.
2. Pierwszy koronował się w Krakowie.
3. Przyłączył do Polski Lwów.
4. Była prawnuczką Władysława Łokietka.

Władca Polski

Władysław Łokietek, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Krzywousty, Jadwiga, Kazimierz
Wielki, Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt August, Anna Jagiellonka, Stanisław August,
Michał Korybut Wiśniowiecki

Zadanie 8. (1 p.)
Podkreśl zdanie, które przedstawia skutki bitwy pod Grunwaldem.
a) Polska odzyskała Pomorze Gdańskie.
b) Zakon Krzyżacki stał się lennem Polski.
c) Litwa odzyskała Żmudź.

Zadanie 9. (4 p.)
Przyporządkuj wydarzenie do właściwej epoki historycznej. Wstaw znak X w odpowiednie
miejsce w tabelce.
Wydarzenie
a. Koronacja Władysława Łokietka
b. Unia lubelska
c. Pierwsza wolna elekcja
d. Testament Bolesława Krzywoustego

Średniowiecze

Nowożytność

Zadanie 10. (1 p.)
Na podstawie nazw baszt przedstaw sposób obrony średniowiecznych miast.

Baszta Tkaczy w Stargardzie

Baszta Stolarzy w Krakowie

Baszta Cieśli w Krakowie

Baszta Kowali w Złotoryi
źródło: wikipedia.org

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

Zadanie 11. (1 p.)
Ilustracja przedstawia śmierć Mikołaja Kopernika. Na łożu śmierci wręczono Kopernikowi
oczekiwaną przez niego księgę. Podaj polski lub łaciński tytuł tej księgi.

źródło: wikipedia.org

Tytuł......................................................................................................................................................................

Zadanie 12. (2 p.)
Na podstawie tekstu i ilustracji odpowiedz na pytanie: czy zamysł Jana Zamoyskiego, aby
w Zamościu mieszkali tylko katolicy, został zrealizowany. Odpowiedź uzasadnij.
Największe jego dzieło, miasto Zamość, rosło [...] powoli. Na papierze istniał plan miasta idealnego,
zgodnego z nową estetyką renesansu, wielkiego dzieła sztuki urbanistycznej, potężnej, nowoczesnej
fortecy, pomnika ambicji, gustu i potęgi fundatora […]. Wytyczono ulice [...] działki przy nich
zabudowano drewnianymi domkami, wznoszonymi na koszt fundatora, by zachęcić nowych
przybyszów. Mieli to być [...] w myśl przywileju lokacyjnego wyłącznie rzymscy katolicy.
Stanisław Grzybowski, Jan Zamoyski, Warszawa 1994

Synagoga w Zamościu (pocz. XVII wiek)

Model kościoła ormiańskiego w Zamościu (XVI wiek)
wikipedia.org

Odpowiedź...............................................................................................................................................
Uzasadnienie............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Zadanie 13. (2 p.)
Nazwij style architektoniczne przedstawionych na ilustracjach budowli. Podpisz je.

A.

B.
źródło: wikipedia.org

styl.........................................................

styl...............................................................

Zadanie 14. (3 p.)
Podkreśl trzy wydarzenia z czasów potopu szwedzkiego.
bitwa pod Warką

bitwa pod Kircholmem

zdrada Janusza Radziwiłła
obrona Jasnej Góry

obrona Głogowa

bitwa pod Kłuszynem

bitwa pod Żółtymi Wodami

Zadanie 15. (4 p.)
Dopasuj ilustrację przedstawiającą bitwę do wizerunku wodza i do fragmentu pamiętnika
opisującego tę bitwę. Podaj tytuły, imiona i nazwiska tych wodzów.

A.

źródło: eskola.pl

Juliusz Kossak Sztandar Proroka

B.
źródło: artyzm.com

Franciszek Smuglewicz Bitwa (...)

2.
.

1.

I. Czwarta nader szczęśliwa pod Warką wiktorya, kiedyśmy (...) z samego wyboru szweǳkiego kilka
tysięcy trupem położyli i rzekę Pilicę krwią i trupami szweǳkimi napełnili. Od tego czasu już (..)
potęga szweǳka i znacznie słabieć.
II. Stanęła ta wiktorya szczęśliwa dnia 12 września; rozweseliła wszystko chrześcijaństwo,
rozweseliła cesarza zdesperowanego, Bogu się tylko w opiekę oddającego; rozweseliła całą Rzeszą
niemiecką, a osobliwie incolas miasta wiedeńskiego, ktorych grzbiet najbliższy był tej dyscypliny;
narodowi naszemu wieczystą zjednała sławę, gdyż i teraz przyznają to narody. Słyszałem to z ust
jednego godnego pana, z francuskich [krajow] człowieka, ktory mowił, że Poloni sunt genitore.
źródło: Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, Warszawa 1926

Litera
oznaczająca
ilustrację

Cyfra arabska
oznaczająca
wizerunek

Cyfra rzymska
oznaczająca fragment
pamiętnika

Imiona, nazwiska i tytuły wodzów

Zadanie 16. (1 p.)
W którym mieście polskim znajduje się przedstawiony pomnik z następującym napisem?
Obelisk Electio Viritim
wzniesiony na dawnym (...)
polu elekcyjnym w miejscu
szopy senatorskiej i koła rycerskiego
gdzie w latach 1575 – 1764
obrano 10 królów Polski.

źródło:wikipedia.org

Odpowiedź....................................................
Zadanie 17. (2 p.)
Przeczytaj tekst Uniwersału Połanieckiego wydanego przez Tadeusza Kościuszkę i odpowiedz
na pytania.
2-do. Że osoba wszelkiego włościanina jest wolna, że mu wolno przenieść się, gdzie chce, byleby
oświadczył Komisyi Porządkowej swego województwa, gdzie się przenosi, i byleby długi winne oraz
podatki krajowe opłacił.
3-tio. Że lud ma ulżenie w robociznach tak, iż ten, który robi dni 5 lub 6 w tygodniu, ma mieć dwa
dni opuszczone w tygodniu. Który robił dni 3 lub 4 w tygodniu, ma mieć opuszczony dzień jeden; kto
robił dwa, ma mieć opuszczony dzień jeden. Kto robił w tygodniu dzień jeden, ma teraz robić w
dwóch tygodniach dzień jeden. Do tego, kto robił pańszczyznę po dwoje, mają mu być opuszczone
dni po dwoje. Kto robił pojedynczo, mają mu być dni opuszczone pojedynczo. Takowe opuszczenie
trwać będzie przez czas insurekcyi, póki w czasie władza prawodawcza stałego w tej mierze
urządzenia nie uczyni.
5-to. Od tych którzy będą wezwani na pospolite ruszenie, póki tylko będą zostawać pod bronią,
pańszczyzna przez ten czas nie będzie wyciągana, lecz dopiero rozpocznie się od powrotu ich do
domu
źródło: historia.org.pl

1. Nazwij wydarzenie, w czasie którego Kościuszko wydał ten dokument.
....................................................................................................................................................
2. Jaki był główny powód wydania dokumentu?
....................................................................................................................................................

Zadanie 18. (1 p.)
W którym ciągu wydarzenia zostały uporządkowane w kolejności chronologicznej? Podkreśl
ten ciąg wydarzeń.
A. wybuch rewolucji we Francji, powstanie Stanów Zjednoczonych, Konstytucja 3 maja, III rozbiór
Rzeczpospolitej
B. powstanie Stanów Zjednoczonych, wybuch rewolucji we Francji, III rozbiór Rzeczpospolitej,
Konstytucja 3 maja
C. Konstytucja 3 maja, wybuch rewolucji we Francji, powstanie Stanów Zjednoczonych, III rozbiór
Rzeczpospolitej
D. powstanie Stanów Zjednoczonych, wybuch rewolucji we Francji, Konstytucja 3 maja, III rozbiór
Rzeczpospolitej.

