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Zadanie 1. (0 – 2 pkt.) 

Przeczytaj fragment biblijnej 1 księgi królewskiej i wykonaj polecenia: 

Wtedy […] przesłał Hiramowi takie słowa:  «Wiesz, że […], mój ojciec, nie 

mógł budować świątyni Imieniu Pana, Boga swego, z powodu wojen, jakimi go 

dokoła otoczyli [wrogowie], dopóki Pan nie położył ich pod jego stopy.  A teraz 

Pan, Bóg mój, obdarzył mnie zewsząd pokojem. Nie ma przeciwnika ani też 

złego wydarzenia.  Wobec tego zamierzam budować świątynię Imieniu Pana, 

Boga mego, stosownie do tego, co Pan rzekł […], memu ojcu: "Twój syn, 

którego ci dam jako następcę na twoim tronie, on właśnie będzie budował 

świątynię dla mego Imienia".  
Źródło: biblia.deon.p 

1 Jakie było imię autora pisma przesłanego Hiramowi? 

    odp………………………………………………… 

2 Jak miał na imię ojciec autora pisma? 

    odp………………………………………………… 

 

Zadanie 2. (0 – 3 pkt.) 

Określ rodzaje rzymskich budowli. Nie musisz używać nazw własnych. 

  A.      B.  

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

C.      D.    

         …………………………………...        …………………………………… 
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Zadanie 3 (0 – 2 pkt.) 

Po zapoznaniu się z tekstem, odpowiedz na pytania. 

 „W tymże mniej więcej czasie dzieci pozbawione nauczyciela, pozbawione 

przywódcy, wędrowały wzburzone od miasta do miasta we wszystkich 

regionach, zmierzając ku morzu. Zapytywane przez ludzi dokąd podążają, 

odpowiadały: „Do Jerozolimy, do Ziemi Świętej”. Rodzice wielu z nich 

usiłowali zatrzymać je w domu ale nadaremnie, bo dzieci wyrywały zamki 

i wyłamywały drzwi i uciekały. Papież na wieść o tym oświadczył: „Te dzieci 

udzielają nam napomnienia podczas gdy my śpimy, one wyruszają by wyzwolić 

Ziemię Świętą”. Nawet dziś nie wiemy co się z nimi stało. Ale wiele z nich 

powróciło do domów, a zapytywane  o powód, dla którego wyruszyły były na tę 

wyprawę, odpowiadają, że go nie znają.” 

Albert, opat klasztoru w Stade 
Źródło: books.google.pl 

1. Jak zwyczajowo nazywa się opisane w tekście źródłowym wydarzenie? 

Odpowiedź……………………………………………………………………… 

2. Zamaluj w tabelce wiek, w którym miało miejsce opisane wydarzenie. 

IX wiek X w. XI w. XII w. XIII w. XIV w. XV w. 

       

  

Zadanie 4  (0 – 1 pkt.) 

Określ stopień pokrewieństwa pomiędzy Zygmuntem III Wazą 

a Kazimierzem IV Jagiellończykiem. 

źródło: opracowania.pl 

Odp………………………………………………………………………… 
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Zadanie 5  (0 – 3 pkt.) 

Po zapoznaniu się  z tekstem przywileju jedleńskiego, oceń czy zdania 

w tabelce są prawdziwe czy fałszywe.  

 
„Władysław z bożej łaski król Wielkopolski oraz ziem Krakowa, Sandomierza, Sieradza, 

Łęczycy, tudzież najwyższy książę Litwy, pan i dziedzic Pomorza i Rusi itd.[…] 

pragnąc także odwdzięczyć się godnymi darami królewskiej wspaniałości za ich życzliwość 

i uczucia wierności, które z taką wielką szczerością okazali naszym synom, przesławnym 

książętom Władysławowi i Kazimierzowi, gdyż na nasze wezwanie jednego z nich, którego 

uznaliby za odpowiedniejszego do sprawowania rządów królewskich, po upływie naszego 

życia ulegle i z pokorą zgodzili się przyjąć za swego króla, władcę, pana dziedzica tego 

Królestwa Polskiego oraz ziem Litwy i Rusi, […] Następnie przyrzekamy i zaręczamy, 

iż żadnego ziemianina posiadacza własności gruntowej, nie będziemy za jakieś wykroczenia 

lub winę więzić, ani nie wydamy nakazu uwięzienia i nie będziemy go wcale karać, jeśli 

w sądzie w sposób rozumny nie udowodni się jemu winy i jeśli sędziowie tej krainy, w której 

ten ziemianin mieszka, nie wydadzą go w ręce nasze lub naszych starostów. […].  

Nikomu zaś nie będziemy zabierać dóbr i posiadłości, chyba że uprawnieni sędziowie lub nasi 

baronowie przedstawią go nam jako sądownie skazanego. 

Ponadto przyrzekamy i poręczamy, że gdy na nasze wezwanie szlachcie naszego królestwa 

wypadnie udać się poza granice tego królestwa dla odparcia napaści nieprzyjaciół, damy jej 

odpowiednie wynagrodzenie za niewolę i inne znaczne straty. […] 

jeśliby jakiś wróg naszego królestwa jakimkolwiek sposobem wkroczył do tego królestwa 

i naszym rycerzom wypadłoby stoczyć z nim walkę w granicach tego królestwa, wówczas 

otrzymają oni nagrodę tylko za niewolę; lecz jeśliby wypadło to samo uczynić poza 

granicami, wtedy obiecujemy dać odpowiednie zadośćuczynienie i za straty, jeśliby jakieś – 

broń Boże – ponieśli, i za niewolę.” 

 

  Prawda/Fałsz 

1 Wspomniani w tekście książęta to Władysław 

Laskonogi i Kazimierz Sprawiedliwy 

 

2 Król nikomu nie zabierze majątku bez wyroku sądu   

3 Król wykupi z niewoli rycerza tylko wtedy, gdy dostał 

się do niej poza granicami kraju 
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Zadanie 6   (0 – 4 pkt.) 

Rozpoznaj style architektoniczne zaprezentowanych poniżej okien 

i podpisz ilustracje, wybierając spośród podanych propozycji: 

barok,  gotyk,  renesans, romanizm 

 

 

A.       B.   

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

 

 

                                                                                                                                                                                    

C.                           D.    

    ……………………….                            ……………………….                                                                                                                                                                                       
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Zadanie 7, (0-1 pkt) 

W bieżącym roku mija 450 rocznica zawarcia unii lubelskiej. Zaznacz tę 

mapkę, która przedstawia Rzeczpospolitą po zawarciu unii. 

A. 

 
 

B. 
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Zadanie 8.  (0 – 1 pkt.)       

Wskaż wydarzenie polityczne, które od lat 20-tych aż do początku lat 60-

tych XVII wieku spowodowało gwałtowny spadek wywozu zboża przez 

Gdańsk.   
 

Eksport zboża przez port gdański od końca XV wieku do końca wieku XVIII. 

 
Źródło:wiki.eanswers.net/pl 

 

Odpowiedź………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 9. ( 0 – 1 pkt.) 

Podaj imiona i nazwiska autorów dwóch zaprezentowanych poniżej 

 XVIII-wiecznych dzieł, domagających się reform w Rzeczpospolitej.  

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

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

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmzN3dzc_fAhUBYlAKHTU5C50QjRx6BAgBEAU&url=https://wiki.eanswers.net/pl/Gda%C5%84sk&psig=AOvVaw2jz7qG2EbtaQrnZ1u_ZC4D&ust=1546535977217347
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Zadanie 10. (0 – 3 pkt.) 

Na podstawie fragmentów życiorysów rozpoznaj polskich dowódców 

z przełomu XVIII i XIX wieku, podając ich imiona i nazwiska. 

Życiorys Imię i nazwisko 

Początkowo był oficerem armii 

austriackiej. Bronił Konstytucji 3 

maja. Uczestnik insurekcji. Minister 

wojny. W 1809 r. zdobył m.in. Lublin 

i Zamość. Marszałek Francji. 

 

Absolwent Szkoły Rycerskiej. 

Walczył pod Dubienką. Najwyższy 

Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej 

 

Początkowo był oficerem armii 

saskiej. W czasie insurekcji 

kościuszkowskiej bronił Warszawy i 

wyprawił się do Wielkopolski. 

Inicjator powstania wielkopolskiego 

w 1806. 

 

 

Zadanie 11.  (0 – 1 pkt) 

Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z dziejów okresu napoleońskiego. 

 

A. Zesłanie Napoleona na Elbę. 

B. Napoleon zostaje cesarzem. 

C. Zesłanie Napoleona na wyspę św. Heleny. 

D. Wyprawa Napoleona na Moskwę. 

 

1) ......... 2) ......... 3) ......... 4) ..........  

 

Zadanie 12.   (0 - 2 pkt.) 

Rozpoznaj dwa najdłużej istniejące ugrupowania Wielkiej Emigracji. 

Wpisz ich nazwy do tabelki. 

 Program Nazwa ugrupowania 

1  Polska miała odzyskać niepodległość 

dzięki wojnie europejskiej. Przyszła 

Polska miała być monarchią 

z konstytucją 3 maja. 

 

2 Polska miała odzyskać niepodległość 

dzięki trójzaborowemu powstaniu, 

w którym wezmą udział uwłaszczeni 

chłopi. Przyszła Polska miała być 

republiką.  
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Zadanie 13.  (0 – 3 pkt.) 

Po zapoznaniu się z tekstem źródłowym, odpowiedz na pytania. 

„ Nikczemny rząd najezdniczy rozwścieklony oporem męczonej przezeń ofiary, 

postanowił zadać jej cios stanowczy — porwać kilkadziesiąt tysięcy 

najdzielniejszych, najgorliwszych jej obrońców, oblec w nienawistny mundur 

moskiewski i pognać tysiące mil na wieczną nędzę i zatracenie.” 

Źródło: biblioteka.aon.edu.pl 
1.  Kogo autorzy nazywają rządem najezdniczym? 

2.  Jak nazywa się wydarzenie przedstawione w tekście? 

3.  Co było bezpośrednim następstwem opisanego wydarzenia? 

Odpowiedzi: 

1.  …………………………………………………………….                                           

2   ……………………………………………………………. 

3   ……………………………………………………………. 

 

Zadanie 14.    (0 – 1 pkt.) 

Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A–D wybierz 

wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie. 

W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia. 

Wydarzenie chronologicznie pierwsze A B C D 

Wydarzenie chronologicznie ostatnie A B C D 

A.  III Powstanie Śląskie. 

B.  Obrona Lwowa przed wojskami ukraińskimi. 

C.  Powstanie Wielkopolskie. 

D.  Bitwa Warszawska. 
 

Zadanie 15. (0 – 1 pkt.) 

Przeczytaj komunikat Sztabu Generalnego WP.   

 Komunikat wojenny Sztabu Generalnego Wojska Polskiego  

(15-16 VIII 1920 r.) [fragment] 

„[…]Zdobyto znaczniejszą liczbę jeńców i ujęto dowódcę brygady oraz 

komisarza bolszewickiego. Ze szczególnym uznaniem należy podkreślić 

bohaterską śmierć księdza Ignacego Skorupki, kapelana z 8-dywizji piechoty, 

który w stule i z krzyżem w ręku przodował atakującym oddziałom […] 

W dniu dzisiejszym armie frontu środkowego rozpoczęły kontrofensywę 

w większym stylu pod bezpośrednim kierownictwem naczelnego Wodza […]”.  

Zaznacz na mapce krzyżykiem linie oznaczające przedstawioną w tekście 

kontrofensywę. 
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Źródło: wlaczpolske.pl 

 

Zadanie 16.  (0 – 1 pkt.) 

Przeanalizuj poniższą mapkę i odpowiedz na pytanie. 

Jaki był główny cel budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego w drugiej 

połowie lat 30-tych w II Rzeczpospolitej? 

 
Źródło: wikipedia.org 

Odpowedź…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 17.   (0 – 3 pkt.) 

Na podstawie obrazu i fragmentu piosenki Jacka Kaczmarskiego, 

odpowiedz na pytanie.  

źródło: przewodnik-katolicki.pl 

Ciśnie się do światła niby warstwy skóry, 

tłok patrzących twarzy spod ruszonej darni 

Spoglądają jedna zza drugiej do góry 

ale nie ma ruin, to nie gród wymarły. 

Raz odkryte krzyczą zatęchłymi usty 

lecą sobie przez ręce wypróchniałe w środku 

W rów co nigdy więcej nie będzie już pusty 

ale nie ma krzyży, to nie groby przodków 

Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy 

po miskach czerepów robaków gonitwy 

Zgniłe zdjęcia pamiątki mapy miast i wsi 

ale nie ma broni, to nie pole bitwy 

 

Może wszyscy byli na to samo chorzy 

te same nad karkiem okrągłe urazy 

Przez które do ziemi dar odpłynął Boży 

ale nie ma znaków, że to grób zaraz   źródło: tekstowo.pl 

1. Czy obraz i piosenka odnoszą się do tego samego wydarzenia? 

Odp…………………………………………………….. 

2. Jak nazywa się to wydarzenie? 

Odp……………………………………………………. 

3. W którym roku miało miejsce to wydarzenie? 

           Odp……………………………………………………. 
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Zadanie 18.  (0 – 2 pkt) 

Przenalizuj poniższe zdjęcie i wykonaj zadania. 

 
Źródło: teatrnn.pl 

 

1. Kiedy wykonane zostało zdjęcie? Podkreśl wybraną odpowiedź. 

a) Polska. Lata trzydzieste XX wieku. 

b) Polska. Okupacja niemiecka w czasie II wojny.   

c) Polska. Okres tuż po II wojnie światowej. 

2. Uzasadnij swój wybór. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………   

Zadanie 19. (0-3 pkt) 

Przyporządkuj bitwom nazwy uczestniczących w nich jednostek 

wojskowych  oraz  imiona i nazwiska ich dowódców.  

- II Korpus 

- Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich 

- 1 Dywizja Pancerna 

- 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa 

- 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki  

- gen. Stanisław Maczek 

- gen. Władysław Kopański 

- gen. Stanisław Sosabowski 

- gen. Władysław Anders 

- gen. Zygmunt Berling 
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 Bitwa Jednostka Imię i nazwisko 

dowódcy 

1 Tobruk 

 

  

2 Arnhem 

 

  

3 Monte Cassino 

 

  

 

 

 

Zadanie 20. (0 – 2 pkt.) 

Po zapoznaniu się z poniższym tekstem odpowiedz na pytania. 

 

Ktoś rzucił: „Jeśli Świdnik może, to Lublin może, przecież my też mamy 

problemy i trzeba coś zrobić”. Strajk trwał cztery godziny przez dwa dni. 

Pierwszego dnia na spotkanie z protestującymi przyszli przedstawiciele dyrekcji, 

partii i rady zakładowej, po czym odbyła się burzliwa dyskusja. Nasze postulaty 

miały charakter bytowy: podwyżka płac, lepsze zaopatrzenie i warunki pracy. 

Szybko zareagowała dyrekcja i partia. Przyszli na rozmowy i próbowali 

dogadać się, coś obiecać, załagodzić sprawę.” 

 

„Postulaty były socjalne, ale my nie mieliśmy doradców, polityków, 

ekonomistów, tak jak w Gdańsku, gdzie był cały zespół. (…)  My bardzo 

cieszyliśmy się, że to będzie nasze, że to nie zginie. W PRL było to pierwsze 

porozumienie podpisane między załogą a władzą.(…) W naszym porozumieniu 

był postulat, żeby wobec strajkujących i komitetu, nie zastosowano żadnych 

represji i tak się stało”. 
Źródło: dziennikwschodni.pl 

 

1. Jak powszechnie nazywa się wydarzenia, o których mowa w tekście? 

Podkreśl właściwą odpowiedź. 

          a. lubelski czerwiec. 

          b. lubelski lipiec. 

          c. lubelski sierpień. 

  

2.  W którym roku miały miejsce wspomniane strajki? 

Odp…………………………………………………………………………….  
 

 


