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Zadanie 1. (1p.) 

Uzupełnij poniższą tabelę. Wpisz nazwy rzek, nad którymi powstały starożytne cywilizacje, 

gdzie udomowiono wymienione rośliny i zwierzęta. 

 

 

Źródło : Wczoraj i dziś. Zeszyt ćwiczeń, kl. V, str.20. 

 

Rośliny/ zwierzęta 

 

Rzeka 

Bawełna 

 

 

 

 

Ryż 

 

 

 

 

Koza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 2. (1p.) 

 

Przyjrzyj się ilustracji i odpowiedz na pytania? 

 

A. Jak nazywa się przedmiot ukazany na ilustracji? 

……………………………………………………………. 

B. Z jaką religią związany jest pokazany na ilustracji przedmiot. 

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

pl.wikipedia.org 

 

Zadanie 3. (1p.) 

Na podstawie rysunków nazwij porządki architektoniczne, w których zbudowano te kolumny 

i wpisz w wyznaczone miejsca nazwy poszczególnych stylów architektonicznych. Odpowiedzi 

wybierz z podanych w ramce.  

 

joński, dorycki, koryncki, kreteński 

 
 

 

www. pinterest.com 

Rysunek A przedstawia porządek - ................................. 

 

Rysunek B przedstawia porządek - ................................. 

 

Rysunek C przedstawia porządek - .................................. 

 



Zadanie 4. (2p.) 

Zaznacz poprawne dokończenie zdania i uzasadnij odpowiedź . 

Tukidydes, Wojna peloponeska [fragment] 

Jeden z eforów wystąpił na końcu[…] poddał sprawę jako efor pod głosowanie na zgromadzeniu. 

Oświadczył jednak – Lacedemończycy głosują bowiem przez wzniesienie okrzyku, a nie za pomocą 

kamyczków – że nie można odróżnić, który okrzyk był silniejszy; chcąc zaś przez jawne 

głosowanie zachęcić ich do opowiedzenia się za wojną, oświadczył: - Lacedemończycy, komu 

z was się wydaje, że pokój został zerwany[…] ,nie przejdzie na tę stronę – i wskazał im kierunek – 

a kto jest przeciwnego zdania, niech przejdzie na drugą stronę. 

Źródło: Tukidydes, Wojna peloponeska, tłum. K. Kumieniecki, Wrocław 1991, s. 64-65. 

 

 

Źródło: opracowania.pl 

Głosowanie, o którym mowa w tekście źródłowym odbyło się w polis oznaczonej na mapie 

numerem 

A.1.  B. 2.  C. 3.  D. 4.  

Uzasadnienie 

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

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

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

 



Zadanie 5. (2p.) 

Wybierz prawidłowe odpowiedzi. 

 

 

 

Źródło: Iwona Szymańska – Jasińska, Niezbędnik nauczyciela. Historia. Gimnazjum, PWN, str.6 
I. Na obszarze starożytnej Mezopotamii wzniesiono budowlę oznaczoną cyfrą 

 

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.  

 

II. Funkcję świątyni pełniły budowle oznaczone cyframi 

 

A. 1 i 2. B. 3 i 4. C. 2, 3 i 4. D. 1, 2 i 4. 

 

III. W średniowieczu wzniesiono budowle oznaczone cyframi 

 

A. 1 i 2. B. 2 i 4. C. 1 i 3. D. 3 i 4. 

 

IV. Z religiami monoteistycznymi są związane budowle oznaczone cyframi 

 

A. 1 i 2. B. 2 i 3. C. 2 i 4. D. 3 i 4. 

 



Zadanie 6. (3p.) 

Na podstawie źródła i własnej wiedzy oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe. 

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 

 

 

Źródło: W. Chybowski, Historia. Gimnazjum zeszyt do ćwiczeń na mapach konturowych, wyd. Demart, Warszawa 2004, s.17. 

 

1. 

Ziemie zatrzymane przez Polskę na mocy pokoju w Budziszynie 

zaznaczono na mapie cyfrą 2. 

 

 

P 

 

F 

 

2. 

Wszystkie biskupstwa powstałe w 1000 r. znajdowały się w chwili 

śmierci B. Chrobrego na terenie jego państwa 

 

 

P 

 

F 

 

3. 

Cyfrą 1 oznaczono na mapie obszar, który był zamieszkany przez 

Wieletów. 

 

 

P 

 

F 

 



Zadanie 7. (4p.) 

Na podstawie informacji o władcach z dynastii Piastów i Jagiellonów napisz, o kim mowa. 

W tabeli do opisu dopisz właściwe imię i przydomek oraz właściwy numer pokazanego na 

zdjęciu władcy. Wybierz je spośród podanych w ramce.  

 

Bolesław Krzywousty; Bolesław II Śmiały; Zygmunt I Stary; Władysław I Łokietek, 

Kazimierz Jagiellończyk; Kazimierz Odnowiciel 

 

 

   
A      B 

 
 

  

 

   
               C         D 

   źródło : Historia Polski, Atlas Ilustrowany, wyd. Demart, W- wa 2014, str 81- 82; 88-89 

 



 

l.p opis imię i przydomek władcy zdjęcie 

 

1. 

Walczył  o władzę ze swoim starszym bratem, 

większość życia poświęcił polityce pomorskiej 

i chrystianizacji tych ziem. Książę utrzymał 

również niezależność polskiego Kościoła. Jego 

ustawa sukcesyjna zapoczątkowała w Polsce okres 

rozbicia dzielnicowego. 

 

  

 

2. 

 

Był pierwszym królem, który koronował się 

w Krakowie. Walczył ze zmiennym szczęściem 

z Krzyżakami, utracił jednak na ich rzecz Pomorze 

Gdańskie i Kujawy. 

 

  

 

 

3. 

Wielki książę litewski, rządził Polską przez 45 lat. 

Zasłynął z odzyskania przez Koronę Pomorza 

Gdańskiego, był tym, który ugruntował panowanie 

Jagiellonów w tej części świata, m.in. poprzez 

ograniczenie wpływów możnowładców. 

 

  

 

 

 

4. 

Był pierworodnym synem Kazimierza Odnowiciela 

i Dobroniegi, prowadził politykę zmierzającą do 

wzmocnienia pozycji państwa na arenie 

międzynarodowej i uniezależnienia od Cesarstwa. 

W wielkim sporze o inwestyturę dołączył do obozu 

papieskiego, co umożliwiło mu koronację 

królewską. 

 

  

 

Źródło: Encyklopedia Szkolna. Historia, Warszawa 1997 wyd. WSiP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_I_Odnowiciel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobroniega_Maria
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99te_Cesarstwo_Rzymskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3r_o_inwestytur%C4%99


Zadanie 8. (1p.) 

 

Na podstawie fragmentu tablicy genealogicznej Piastów podaj imiona i przydomki postaci, 

których dotyczą teksty.  

 

 

  
Źródło: M. Balsewicz; K. Kozera; G. Szotrowska, Zadania egzamincyjne, Sopot 2014, s.28 

 

A. Umierając w 1138 r., Bolesław Krzywousty wyznaczył  

mu dzielnicę w zachodniej Wielkopolsce. 

 

B.  Jego ojcem był Kazimierz. Po śmierci brata, Leszka  

Czarnego, skupił w swym ręku prócz południowych  

Kujaw ziemie sieradzką i łęczycką. 

 

C.  Urodził się jako młodszy syn Kazimierza Sprawiedliwego ok. 

1188 r., był zatem wnukiem Bolesława Krzywoustego. Pod 

opieką matki pozostawał w Krakowie, później w Sandomierzu 

i na dziedzicznym Mazowszu, którego spadkobiercą 

wyznaczony został około 1200 roku. Sprowadził do Polski  

zakon krzyżacki. 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 9. (3p.) 

Na fotografiach przedstawiono rozwiązania charakterystyczne dla architektury średniowiecza 

i nowożytności. Przyporządkuj fotografie (1 – 6) do określonych stylów architektonicznych.  

   

http://butterfield-reignbeau.blogspot.com   http://zasoby.open.agh.edu.pl 

 

             

 artfolie.wordpress.com    schola2010.republika.pl 

 

     

pl.m.wikipedia.org     zamkomania.pl; 

I. Styl romański - ……………………. 

II. Styl gotycki - ……………………… 

III. Styl renesansowy - ………………… 

IV. Styl barokowy - ……………………,   

 

http://butterfield-reignbeau.blogspot.com/
http://zasoby.open.agh.edu.pl/


Zadanie 10. (3p.) 

Przeczytaj uważnie tekst źródłowy, a następnie wykorzystując też wiedzę własną, odpowiedz 

na poniższe pytania.  

O śmierci Elżbiety, starszej królowej Polski i Węgier. 

Roku pańskiego 1381-go, […], pani Elżbieta, córka Władysława, a siostra zmarłego króla polskiego 

Kazimierza, starsza królowa Węgier i Polski, na zamku swoim w Budzie przeniosła się do 

Chrystusa. […] Nikt nie mógł wyjednać od królowej zwrotu niesłusznie zabranych dziedzictw, ani 

załatwienia rozmaitych ważnych spraw, gdyż ona wszystko, z czym chciała zwłóczyć, odsyłała do 

swego syna, króla Ludwika, — król zaś ze swej strony odsyłał do matki, więc ludzie, mitrężeni 

ciągłą zwłoką, cofali skargi, polecając sprawy swoje Opatrzności boskiej.  

[…] starostowie […] łupili ciągle dobra uboższych ludzi; a jeśli niektórzy z poszkodowanych, 

zostawiwszy swe majątki, jechali do Węgier i tam skargi do króla zanosili, król wydawszy im listy, 

za które musieli w kancelarii płacić wielkie pieniądze, odsyłał ich do domu; atoli starostowie żadnej 

uwagi na te listy nie zwracali i nie przestawali uciemiężać ludzi. 

Źródło: Kronika Jana z Czarnkowa, tłum. J. Zerbiłło, Warszawa 1905, s.88-89, 128-129. 

A. Wymień wspomnianych w tekście władców polskich z dynastii Piastów. - …………………. 

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

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

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

B. Z jakiej dynastii pochodził wspomniany w tekście Ludwik ? - ……………………………… 

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

 

C. Kto w Polsce wprowadzi urząd starosty, którego przedstawicieli kronikarz oskarżył 

o nadużywanie władzy? - 

………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 11. (1p.) 

 

Zaznacz poprawnie zapisany ciąg wydarzeń z dziejów panowania dynastii Jagiellonów 

w Polsce.  

a) unia w Krewie, bitwa pod Grunwaldem, wojna trzynastoletnia, uchwalenie konstytucji Nihil 

novi, hołd pruski, unia lubelska 

b) bitwa pod Grunwaldem, unia w Krewie, uchwalenie konstytucji Nihil novi, wojna 

trzynastoletnia, unia lubelska, hołd pruski 

c) unia w Krewie, bitwa pod Grunwaldem, wojna trzynastoletnia, hołd pruski, uchwalenie 

konstytucji Nihil novi, unia lubelska 

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

w Krewie, unia lubelska, hołd pruski 

 

 



Zadanie 12. (2p.) 

 

Przyjrzyj się rycinie ukazującej posiedzenie sejmu walnego. Następnie wykonaj polecenia. 

 

 

www.brainly.pl 

 

I. Napisz obok każdej cyfry, który stan sejmujący został nią oznaczony. 

1 - …………………… 2 - ………………………  3 - ………………........... 

II. Za panowania którego władcy, obrady widoczne na rycinie odbyły się po raz pierwszy - 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brainly.pl/


Zadanie 13. (2p.) 

Na podstawie mapy oraz tekstu zaznacz poprawne zakończenia zdań.  

 

 

         www.brainly.pl 

XVI-wieczna relacja posła weneckiego o sytuacji ludności w hiszpańskich 

koloniach 
 
 
[…] na wyspach Spagnuola [czyt.: Spaniola] i Jamajka, która nie jest bardzo wielka, bywało, 

kiedy Kolumb je odkrył, milion dusz i więcej. Teraz wskutek nieludzkiego traktowania przez 

Hiszpanów bądź przez ciężkie roboty, […] bądź przez śmierć z rozpaczy […] ubyło niemal 

wszystkich tak, że obecnie na wyspie Spagnuola nie ma siedmiu tysięcy dusz i kupują 

niewolników […]. 
 
Źródło: Wiek XVI–XVII w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1997, s. 50. 

 

I. Wenecki poseł opisał sytuację ludności na obszarze oznaczonym na mapie 

cyfrą: 

 
A. 1  B. 2  C. 3  D. 4 

 
II. Autor relacji twierdził, że postępowanie Hiszpanów doprowadziło do: 
 
A. ucieczki ludności z podbitych przez nich obszarów. 

B. przeludnienia podbitych przez nich obszarów. 

C. wymierania ludności na podbitych przez nich obszarach. 

D. dobrowolnego przenoszenia się ludności na podbite przez nich obszary. 

 

 

 

http://www.brainly.pl/


Zadanie 14. (4p.) 

Przeanalizuj poniższy tekst i wykonaj polecenia.  

 

    1. W imię Pańskie, Amen. Ku wiecznej pamięci sprawy niżej opisanej. [...] 

    3. Iż już Korona i Wielkie Księstwo Litewskie jest jedno nierozdzielone i nieróżne ciało, a także 

nieróżna, ale jedna spolna Rzeczpospolita, która się ze dwu państw i narodów w jeden lud zniosła 

i spoiła. 

    4. A temu obojemu narodowi, żeby już wiecznymi czasy jedna głowa, jeden pan i jeden król 

spoiny rozkazował, który spolnymi głosy od Polaków i od Litwy obran, a miejsce obierania 

w Polszcze, a po tym na Królestwo Polskie pomazan i koronowan w Krakowie będzie, któremu 

obieraniu wedle przywileju Aleksandrowego niebytność której strony przeszkadzać nie ma, 

albowiem powinnie et ex debito [z obowiązku] rady i wszystkie stany Korony Polskiej i Wielkiego 

Księstwa Litewskiego wzywane być mają […]   

    7.  A przy koronacyi nowego króla mają być  przez króla koronowanego poprzysiężone i zaraz 

konfirmowane [zatwierdzone] na jednym liście i jednymi słowy na wieczne czasy prawa, przywileje 

i wolności poddanych wszystkich obojga narodów i państw tak złączonych. 

    8. Sejmy i rady tej obój naród ma zawżdy mieć spoinę koronne pod królem polskim panem swym 

i zasiadać tak panowie między panami osobami swemi jako posłowie między posły i radzić 

o spolnych potrzebach, tak na sejmie jako i bez sejmu w Polszcze i na Litwie. 

 
Źródło :Melania Sobańska-Bondaruk, Wiek XVI-XVII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla 

nauczycieli historii i studentów, Warszawa 1997 

 

 

a) Podaj nazwę powyższego dokumentu.  
 

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

 

 

b) Którą rocznicę wydarzenia obchodzimy w tym roku kalendarzowym? 
 

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

 

c ) Podaj przyczynę podpisania powyższego dokumentu. 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

d ) Wskaż na podstawie tekstu i wiedzy pozaźródłowej instytucje łączące Polskę i Litwę. 

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

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

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

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

 

 

 

 



Zadanie 15. (3p.) 

Na podstawie planu bitwy i wiedzy własnej wykonaj poniższe polecenia . 

 

 

www.docplayer.pl 

 

a. Na  mapie przedstawiono przebieg bitwy ……………………………………………………. 

b. Głównodowodzącym wojsk polskich był ……………………………………………………. 

c. Król, który wówczas panował w Rzeczypospolitej to [imię , nazwa dynastii] 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.docplayer.pl/


Zadanie 16. (2p.) 

Przyjrzyj się zamieszczonemu poniżej obrazowi, a następnie wypełnij polecenia. 

 

www.niezalezna.pl 

a. Podaj pełny tytuł obrazu – …………………………………………………………………………. 

b. Osoby zaznaczone na obrazie cyframi 1 i 2 to [ podaj imię i nazwisko ( nazwę rodu) ] –  

1 - ……………………………………………………………………………………………………... 

2 - ……………………………………………………………………………………………………... 

Zadanie 17. (1p.) 

Przyjrzyj się zamieszczonemu poniżej obrazowi i podaj nazwę wydarzenia z nim związanego. 

pl.wikipedia.org 

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

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi8vYuEuurKAhVGSZoKHfN2ChQQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FKonfederacja_barska&bvm=bv.113943665,d.bGs&psig=AFQjCNHXX3YHpCyw_H_Pm8f2aTRFXGfQog&ust=1455099242028214&cad=rja


Zadanie 18. (1p.) 

Przyjrzyj się ilustracjom związanym z powstaniem kościuszkowskim i zaznacz szereg, 

w którym zapisano właściwą kolejność wydarzeń ukazanych na ilustracjach.  

 

1   2  

 

 

 

3  4  

Źródło: know – howhistoria.pl; newsweek.pl; info.wyborcz.pl; wiadomości.gazeta.pl 

 

A. 2,3,4,1  B. 4,1,2,3  C. 3,2,4,1  D. 2,1,3,4 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 19. (2p.) 

Przeanalizuj poniższą grafikę autorstwa Nicolasa Noëla Lemiere’a, zatytułowaną „Kołacz 

królów” i przedstawiająca alegorię I rozbioru Polski. Następnie zaś, korzystając z wiedzy 

pozaźródłowej odpowiedz na poniższe pytania. 

Alegoria I rozbioru Rzeczypospolitej 

 

Źródło: Polska. Dzieje ojczyste, S. Kołodziejski, R. Marcinek, J. Polit, wyd. Kluszczyński, Kraków 2002, s. 66. 

 

A. Jak nazywał się władca, którego oznaczono na ilustracji cyfrą 4? 

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

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

B. Którym państwem rządziła władczyni oznaczona na ilustracji cyfrą 1? 

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

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

C. Czy państwo, którego władcę oznaczono na ilustracji cyfrą 3, zagarnęło podczas I rozbioru 

największą część Rzeczypospolitej? (TAK/NIE) 

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

 

http://www.wikipedia.pl/


Zadanie 20. (1p.) 

 

Dopasuj nazwę państwa do zamieszczonych herbów państwowych.. 

A B C  

radiomaryja.pl     encyklopedia.pwn.pl   pl.wikipedia.org 

 

1. Rzeczpospolita Obojga Narodów 

2. Królestwo Polskie 

3. Wielkie Księstwo Poznańskie 

4. Księstwo Warszawskie 

A……………   B……………    C. ………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


