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1. Wpisz „P” jeśli zdanie jest prawdziwe lub „F” jeśli zdanie jest fałszywe. 

Człowiek wywodzi się z Europy.  

Homo habilis jako pierwszy wytwarzał kamienne narzędzia.  

Homo erectus nauczył się posługiwać ogniem.  

Pierwszym okresem historycznym był paleolit, czyli epoka kamienia gładzonego  

 

2. Wykreśl nieprawdziwe fragmenty zdań. 

a) epoka kamienia gładzonego nazywana jest neolitem/ paleolitem. 

b) epoka brązu rozpoczęła się w II tysiącleciu p.n.e. / III tysiącleciu p.n.e. 

c) w neolicie ludzie zmienili tryb życia z osiadłego na koczowniczy/ koczowniczego na osiadły 

 

 

3. Zaznacz prawidłową odpowiedź. 

W każdym mieście starożytnej Grecji znajdowały się miejsca przeznaczone do ćwiczeń zwane: 

a) agony          b) gimnazjony           c) stadiony   d) wyrocznie 

Najsłynniejsze igrzyska poświęcone były Zeusowi i dobywały się w: 

a) Olimpii  b) Atenach             c) Sparcie     d) Maratonie 

Pierwsze igrzyska odbyły się w: 

a) 393 r. p.n.e.   b) 393 r.n.e.          c) 776 r. p.n.e.        d) 667 r. p.n.e. 

 

 

4. Na zdjęciu zamieszczonym poniżej widać: 

a) łuk triumfalny 

b) Panteon 

c) termy Dioklecjana 

d) Koloseum  

 

 

 

 

 

 

 

5. Połącz imiona postaci z właściwymi opisami ich dokonań. 

Wergiliusz  głosił zasadę carpe diem 

Horacy  rzymski historiograf, odtworzył historię pierwszych cesarzy 

Tacyt   autor Eneidy i Bukolik 

Owidiusz  tworzył dzieła o tematyce miłosnej 

 

6. Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz na pytanie. 

Postanowiliśmy z pomocą Boga Wszechmogącego ofiarować światu i ukrócić rozwlekłość procesów 

sądowych przez oczyszczenie z rzeczy niepotrzebnych wielkiej liczby dekretów zawartych w trzech 

kodeksach, [...] przez ułożenie jednego kodeksu, który ma nosić nasze imię i zawierać dekrety z wyżej 

wymienionych kodeksów, jak też później wydane nowe prawa. 

Na podstawie: Wiek V–XV w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1999. 

 

Tekst dotyczy zbioru prawa rzymskiego spisanego przez: 

a) Teodozjusza Wielkiego b) Justyniana Wielkiego    c) Konstantyna Wielkiego     d) Juliusza Cezara 
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7. Przyjrzyj się fotografii i odpowiedz na pytania. 

Na zdjęciu widać świątynię: 

a) muzułmańską 

b) buddyjską 

c) chrześcijańską 

d) judaistyczną 
 

Obok budowli znajdują się wieże nazywane   

      a) zikkuratami 

      b) limes 

      c) minaretami 

      d) stelami 

 

8. Przyporządkuj do każdego władcy odpowiednie litery odnoszące się do polityki przez niego 

prowadzonej. 

Mieszko II Kazimierz Odnowiciel Bolesław Śmiały 

 

 

  

A- Koronacja na króla Polski w 1025 r. 

B- Wyprawa na Ruś w celu osadzenia na tronie księcia Izasława 

C- Pokonanie Miecława i odzyskanie Mazowsza 

D- Odzyskanie Śląska zagarniętego przez Czechy 

E- Przeniesienie siedziby władcy do Krakowa 

F- Spór z Bezprymem o tron Polski 

 

 

9. Zaznacz poprawną odpowiedź. 

Lokacją nazywamy       

a) zwolnienie z podatków b) system uprawy roli. 

c)nadawanie lenna.  D) zakładanie nowych osad. 

 

Najbiedniejszą, nieposiadającą praw miejskich grupę społeczną w średniowiecznym mieście stanowili 

a)przedstawiciele pospólstwa  b) plebejusze 

c)chłopi     d) patrycjusze 

 

Zakonem żebraczym głoszącym ubóstwo byli     

a) cystersi  b) franciszkanie  c) albigensi  d)benedyktyni. 

 

10. Połącz podane lata z odpowiednimi wydarzeniami.  

1444 r. •   • podpisanie drugiego pokoju toruńskiego 

1466 r. •   • zawarcie unii w Horodle 

1413 r. •   • zdobycie Konstantynopola przez Turków 

1453 •   • bitwa pod Warną 

 

11. Wstaw znak „x” w kratki obok poglądów Marcina Lutra.  

[ ] zachowanie obowiązkowego celibatu 

[ ] uznanie Pisma Świętego za jedyne źródło prawd wiary 

[ ] zakaz sprzedaży odpustów 

[ ] kult Matki Boskiej 

[ ] uznawanie siedmiu sakramentów 

[ ] potępienie symonii 
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12. Połącz nazwiska żeglarzy z ich dokonaniami, jedno z dokonań nie pasuje do podanych 

żeglarzy. 

Ferdynand Magellan  -odkrył nowy kontynent 

Henryk Żeglarz  -wyruszył w pierwszą wyprawę dookoła kuli ziemskiej 

Amerigo Vespucci  -założył obserwatorium astronomiczne i szkołę żeglarską 

    -zbadał i opisał wybrzeża Nowego Świata 

 

13. Zaznacz poprawną odpowiedź. 

Zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Byczyną zapewniło panowanie  

w Rzeczypospolitej królowi  

a) Zygmuntowi III Wazie    b) Janowi Kazimierzowi 

c)Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu  d) Janowi III Sobieskiemu. 

W czasie rokoszu pod dowództwem Jerzego Lubomirskiego armia królewska poniosła klęskę z 

wojskami rokoszan w bitwie pod 

a)Guzowem b) Ujściem  c) Piławcami  d) Mątwami. 

 Na mocy traktatów welawsko-bydgoskich 

a)król Polski zrezygnował ze zwierzchności lennej nad Prusami Książęcymi. 

b)  elektor brandenburski uzyskał zgodę na koronację królewską w Prusach. 

c) polski król zrzekł się Gdańska na rzecz dynastii Hohenzollernów. 

d) Hohenzollernowie otrzymali prawo do południowo-wschodnich Inflant. 

 

14. Wstaw w kratki numery od 1 do 3, tak aby wydarzenia ułożyły się w kolejności chronologicznej.

  

[  ] założenie Collegium Nobilium 

[  ] wybór Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski 

[  ] elekcja Augusta III Sasa 

 

 

15. Księstwo Warszawskie zostało utworzone z ziem: 

a) drugiego i trzeciego zaboru pruskiego  c) pierwszego zaboru pruskiego 

b) pierwszego i drugiego zaboru rosyjskiego             d) drugiego zaboru pruskiego i rosyjskiego 

 

16. Przeczytaj tekst źródłowy i zaznacz poprawną odpowiedź. 

Trzeciego dnia [wojsko] rzuciło kilka tysięcy broni, a każdy pobiegł za żywnością i odzieżą według 

instynktu. Bagaże stały opuszczone na drodze z braku koni, zdychających codziennie z głodu. 

Nigdy nie wyjdzie mi z pamięci widok owych nieszczęśliwych żołnierzy, przed kilku tygodniami jeszcze pełnych 

zapału i energii. Przyodziani w najosobliwszy sposób, w szaty jakiej bądź płci i stanu, byle tylko mogły ich 

osłonić od mrozu dokuczliwego, byliby pobudzili do pustego śmiechu w innych okolicznościach. Otóż wlokło 

się kilkanaście tysięcy takich istot nieszczęśliwych, przemarzniętych i zgłodniałych. Gdzie końskie ścierwo 

leżało, tam się rzucało kilkadziesiąt nieszczęśliwych, rozrzynali obrzydliwą strawę na kawałki i pożerali 

surową. Który z nich padł, temu żaden nie dopomógł do powstania. Każdy go mijał obojętnie, pozostawiając 

losowi.  

Pamiętnik Franciszka Gajewskiego, XIX wiek 

 

Z jakim etapem wojny Napoleona z Rosją związany jest powyższy opis? 

a) z marszem Francuzów na Moskwę 

b) z odwrotem Napoleona i jego armii z Rosji  

c) z pobytem armii napoleońskiej w Moskwie 

d) z wkroczeniem wojsk napoleońskich do Rosji 

 

Czym charakteryzowało się zachowanie żołnierzy? 

a) byli zdyscyplinowani i karni  b) kierowały nimi najniższe instynkty 
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c) byli pełni zapału i energii   d) pomagali sobie nawzajem 

 

 

17. W 1873 r. powstała Polska Akademia Umiejętności w: 

a) Warszawie        b) Krakowie        c) Poznaniu        d) Białymstoku 

 

18. Wstaw w kratkę obok wydarzenia najwcześniejszego numer 1, a numer 5 obok tego, które 

miało miejsce najpóźniej 

[  ] bitwa pod Verdun 

[  ] przystąpienie USA do wojny 

[  ] pierwsza bitwa nad Marną 

[  ] traktat brzeski 

[  ] bitwa pod Gorlicami 

 

19. Wpisz „P” jeśli zdanie jest prawdziwe lub „F” jeśli jest fałszywe. 

Wielki kryzys gospodarczy w latach międzywojennych rozpoczął tzw. czarny czwartek.  

W wyniku postanowień traktatu wersalskiego powstała Liga Narodów.  

Mały traktat wersalski gwarantował nienaruszalność granicy polsko-niemieckiej.  

 

20. Zaznacz poprawną odpowiedź. 

Wydarzeniem poprzedzającym wybuch powstania wielkopolskiego było: 

a) wizyta Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu  

b) podanie warunków traktatu wersalskiego 

c) powrót Józefa Piłsudskiego do kraju    

d) przekazanie Józefowi Piłsudskiemu władzy wojskowej 

 

Drugie powstanie śląskie wybuchło w: 

a) 1919 r.  b) 1920 r.       c) 1921 r.       d) 1922 r. 

 

Na czele trzeciego powstania śląskiego stanął: 

a) Roman Dmowski  b) Józef Piłsudski        c) Wojciech Korfanty     d) Wincenty Witos 

 

21. Do podanej postaci dobierz odpowiedni opis. 

Roman Dmowski -stał na czele Komitetu Narodowego Polskiego, kierował endecją 

Władysław Grabski   -przywódca polskich socjalistów 

Wincenty Witos   -premier, minister skarbu, przeprowadził reformę walutową 

Ignacy Daszyński   -polityk polskiego ruchu ludowego 

 

 

22. 6-go sierpnia 1945 r. amerykański samolot zrzucił bombę atomową na: 

a) Tokio  b) Hiroszimę         c) Nagasaki d) Jokohamę 

 

23. Oddziały polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej brały udział w walkach pod  

a) Tobrukiem  b) Falaise          c) Monte Cassino  d)  Arnhem 

 

24. Ostatnim starciem kampanii polskiej 1939 r. była bitwa 

a) nad Bzurą      b) na Helu       c) pod Kockiem          d) o Warszawę 

 

25. Największa bitwa pancerna II wojny światowej odbyła się   

a) pod Stalingradem    b) na Łuku Kurskim     c) pod El-Alamejn      d)  pod Falaise 
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26. USA przystąpiły do II wojny światowej w wyniku japońskiego ataku na 

a) Midway  b) Nowy Jork       c) Pearl Harbor  d) Hiroszimę  

 

27. Zaznacz poprawną odpowiedź. 

Pojęcie, które odnosi się do systemu sowieckiego wprowadzonego na terenach okupowanych to: 

a) volkslista    b) getto     c) „gadzinówka”      d)paszportyzacja 

 

28. Siedziba najwyższych władz okupacyjnych Generalnego Gubernatorstwa znajdowała się      

a) w Warszawie     b) w Poznaniu       c) we Lwowie d) w Krakowie 

 

29. Gdzie rozegrała się ostatnia bitwa kampanii wrześniowej 1939 roku? 

30. Jak nazywał się dyktator marionetkowego państwa francuskiego utworzonego w Vichy, po  

         zdobyciu Francji przez Niemców? 

31. Jaki kryptonim nosił niemiecki plan ataku na Związek Radziecki? 

32. Które z miast Związku Radzieckiego opierało się oblężeniu niemieckiemu przez 2,5 roku? 

33. Wyjaśnij, czym było getto? 

34. Wyjaśnij, pojęcie holokaust. 

35. Na które miasta japońskie została zrzucona bomba atomowa w czasie II wojny światowej? 

36. Jak nazywał się Niemiec sprawujący władzę w Generalnym Gubernatorstwie? 

37. Wymień, przynajmniej jedno miejsce, w którym żołnierze radzieccy wymordowali polskich  

         oficerów na wiosnę 1940 roku.  

38. Jakie funkcje podczas II wojny światowej pełnił Władysław Sikorski? 

39. W jakich okolicznościach zginął gen. Władysław Sikorski? 

40. Kto został uwolniony podczas słynnej "akcji pod Arsenałem"? 

41. Jak nazywała się Polka, która uratowała prawie 2,5 tys. dzieci żydowskich z getta  

          warszawskiego? 

42. Podaj dokładną datę wybuchu powstania warszawskiego. 

43. Jak nazywa się wzgórze we Włoszech, zdobyte prze 2 Korpus Polski pod dowództwem gen.  

          Władysława Andersa w maju 1944 roku? 

44. Wymień nazwiska trzech przywódców koalicji antyhitlerowskiej, którzy spotkali się na  

          konferencji w Jałcie? 

45. W którym mieście niemieckim odbył się proces zbrodniarzy hitlerowskich? 

46. Które miasto niemieckie, zostało po zakończeniu II wojny światowej podzielone na 4 strefy  

         okupacyjne. 

47. W którym mieście niemieckim wybudowano po II wojnie światowej słynny mur, oddzielający  

         wolny zachód od sowieckiego wschodu? 

48. Kto przejął władzę w Związku Radzieckim po śmierci Józefa Stalina? 

49. Dlaczego rok 1960 jest nazywany "rokiem Afryki"? 

50. Jak nazywał się pierwszy premier, nowego państwa żydowskiego- Izraela? 

51. Jak nazywa się państwo rządzone przez Fidela Castro? 

52. W którym państwie interweniowały wojska Układu Warszawskiego w 1968 roku? 

53. Co oznacza skrót PZPR? 

54. Kto został I sekretarzem KC PZPR w październiku 1956 roku? 

55. Co spowodowało wystąpienie robotników w grudniu 1970 roku? 

56. Jak nazywał się polski kardynał wybrany w 1978 roku na urząd papieża?  

57. Podaj dokładną datę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. 

58. Kiedy w krajach tzw. Bloku wschodniego upadł komunizm? 

 


