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Zadanie 1. (1 p.) 

Podane w tabeli wydarzenia dotyczące historii Polski uporządkuj chronologicznie, wskazując to, które 

było pierwsze, i to, które było ostatnie. Przy pierwszym wpisz cyfrę 1, przy ostatnim cyfrę 6. 

Rozejm w Andruszowie  

Bitwa pod Kircholmem  

Koronacja Jana III Sobieskiego  

Pokój w Oliwie  

Powstanie Chmielnickiego  

Bitwa pod Kłuszynem  

 

Zadanie 2. (1 p.) 

Na podstawie fotografii Złotej Kaplicy w Poznaniu  wykonaj polecenie. 

 

Źródło własne 

Wskaż imiona i przydomki obu postaci z powyższego zdjęcia - ………………………………………….... 

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie 3. (1 p.) 

Podaj nazwę  miasta przedstawionego na obrazie i datę jego lokacji. 

 

  Źródło:niedziela.pl 

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

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

 

Zadanie 4. (3 p.) 

Podaj nazwiska trzech wybitnych przedstawicieli polskiego renesansu przedstawionych na 

reprodukcjach. 

  A     B     C 

   

pl.wikipedia.org    pl.wikipedia.org    pl.wikipedia.org 

………………………………… ………………………………… ………………………………. 
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Zadanie 5. (3 p.) 

Dopasuj poniższe opisy do władców, cyfry wpisz w odpowiednie okienka pod zdjęciem. Pamiętaj, nie 

wszystkie opisy pasują. 

    

pl.wikipedia.org.        pl.wikipedia.org.      historia.org.pl 

     

 

1. odzyskał Pomorze Gdańskie 

2. oblegał Psków, zdobył Wielkie Łuki i odepchnął Moskwę od Bałtyku 

3. przyjął hołd od A. Hohenzollerna 

4. poślubił pierwszego króla Polski w spódnicy 

5. przeprowadził elekcję vivente rege 

6. założył w Lublinie Trybunał Koronny 

7. nadał szlachcie przywileje cerekwicko – nieszawskie 

8. przeniósł stolicę Polski z Krakowa do Warszawy 

Zadanie 6. (1 p.) 

Na podstawie informacji podanych w tabeli rozpoznaj nazwy urzędników w Polsce średniowiecznej. Właściwe 

nazwy wpisz w odpowiednie rubryki. Odpowiedzi wybierz z podanych w ramce. 

wojewoda; kasztelan; starosta;  

 

 Opisy Nazwy urzędników 

1 Do jego zadań należało dowodzenie siłami zbrojnymi i zarząd warowniami  

położonymi na podległym władcy terytorium. Urząd ten na ziemiach polskich 

wprowadził Wacław II. 

 

2 Najwyższy urzędnik książęcy, który dowodził wojskiem i sprawował sądy w 

imieniu panującego. W XIV i XV wieku zaliczany do najwyższych urzędów 

ziemskich sprawowanych dożywotnio z nominacji monarchy. 

 

3 Urzędnik lokalny zajmujący się ściąganiem danin na rzecz panującego, obroną 

i sądownictwem na obszarze, na którym znajdował się zamek, gród warowny. 
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Zadanie 7. (1 p.) 

Na fotografii ukazane jest wnętrze świątyni protestanckiej.  

 

 

pl.wikipedia.org 

Podaj nazwę, jaką określa się protestancki dom modlitwy. 

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

 

 

Zadanie 8. (2 p.) 

Z którym historycznym wydarzeniem związane są poniższe ilustracje? 

   

wiadomości.gazeta.pl     pl.wikipedia.org 

a. Wydarzenie -  ……………………………………………………………….…………………………. 

b. Którą rocznicę wydarzenia będziemy obchodzili w tym roku kalendarzowym ? - …………………… 
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Zadanie 9. (2 p.) 

Przeczytaj tekst i  na podstawie wiedzy własnej wykonaj polecenia. 

Zjawił się w Polsce [człowiek], który mienił się być synem Iwana Wasilewicza – Dmitr  [Dymitr] Iwanowicz, 

który naprzód bawił w Kijowie, w monasterze, w odzieniu czernieckim [mnisim], po tym zaś przy dworze 

pana wojewody kijowskiego, księcia Constantina Ostrowskiego [Konstantego Ostrogskiego]. Tam się 

wyjawić nie chciał, ale się udał do księcia Adama Wiśniowieckiego, powiadając mu i upominając mu o tym, 

iż jest własnym potomkiem cara Iwana Wasilewicza, księcia moskiewskiego wielkiego, wywodząc, jako Pan 

Bóg go cudownie, za pomocą doktora jego, od  śmierci wybawił od Borysa Hodunowa [Borysa Godunowa], 

który go rozkazał był udawić [udusić] w Uchleczu [Ugliczu] dla państwa; że na jego miejscu insze chłopię 

położono, którego zarzezano [...] Kazał go król jego mość do siebie przywieść. Jadąc z nim przez Sambor, 

wstąpili do pana wojewody sendomirskiego [sandomierskiego] Jerzego Mniszka.... 

 

Źródło : D.Ostapowicz, S.Suchodolski, D.Szymikowski, Od Hammurabiego do Fukuyamy, t.1, Gdańsk 1999, s.83 

I. Podaj przydomek Iwana Wasilewicza (Dymitra) - ……………………………………………. 

II. Napisz, jaką nazwę przyjęto w historiografii polskiej dla określenia wydarzeń w stosunkach 

polsko-moskiewskich, do których odnosi się przytoczony tekst - …………………………….. 

 

 

 

Zadanie 10. (1 p.) 

Wskaż prawidłowe dokończenie zdania. 

Rycina przedstawia władcę 

z dynastii 

a) Piastów. 

b) Jagiellonów. 

c) Andegawenów. 

d) Przemyślidów.  

 

 

 

 

 

 

 

cozadzien.pl 
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Zadanie 11. (2 p.) 

Na podstawie tekstu i wiedzy własnej wykonaj polecenia. 

Konfederacja warszawska 28 stycznia 1573 

My rady koronne duchowne i świeckie i rycerstwo wszystko i stany inne jednej a nierozdzielnej 

Rzeczypospolitej oznajmujemy [...] A iż w Rzeczpospolitej naszej jest niezgoda niemała w sprawie religii 

chrześcijańskiej, zapobiegając temu, aby się z tej przyczyny miedzy ludźmi rozterka jaka szkodliwa nie 

wszczęła którą po innych królestwach jaśnie widzimy, obiecujemy to sobie wspólnie, za nas i potomków 

naszych na wieczne czasy pod rygorem przysięgi, wiarą, poczciwością i sumieniem naszym, iż którzy 

jesteśmy różni w wierze, pokój między sobą zachować, a dla różnej wiary i odmiany w kościołach krwi nie 

przelewać, ani się karać konfiskatą dóbr, poczciwością, więzieniem i wygnaniem i zwierzchności żadnej ani 

urzędowi do takowego postępowania żadnym sposobem nie pomagać. […]  Wszakże przez tę konfederacje 

naszą zwierzchności żadnej panów nad poddanymi ich[...] nie umniejszamy i posłuszeństwa żadnego 

poddanych przeciwko panom ich nie psujemy. […] 

Źródło : S. Sierpowski; Źródła i materiały do nauczania historii; Warszawa 1998; s.101-102. 

 

1. Jakie zasady w stosunkach religijnych wprowadzał ten dokument? Wypisz dwa przykłady. 

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

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

2. W jednym z państw europejskich w wyniku postanowień z 1555 r. wprowadzono zasadę „cuius regio, 

eius religio”. Wyjaśnij, co oznaczały zacytowane słowa. 

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

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

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

 

Zadanie 12. (2 p.) 

Na podstawie cytatów rozpoznaj postaci. Odpowiedzi wybierz spośród podanych niżej w ramce. 

 

Zygmunt II August; Jan III Sobieski; Stefan Czarniecki; Stefan Batory 

 

Opis Postać 

Nie jestem królem sumień waszych.  

Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył.  

Jam nie z soli, ani roli, jeno z tego co mnie boli.  

Jestem waszym prawdziwym królem, nie 

malowanym. 
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Zadanie 13. (2 p.) 

Wykonaj ćwiczenia związane z mapą dotyczącą wojen polsko – kozackich. 

 

 
Źródło : Ćwiczenia Nowa Era 

 

 

Wstaw literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – obok wypowiedzeń fałszywych. 

 

 

Zdanie Prawda/Fałsz 

Bitwę pod miejscowością oznaczoną na mapie literą A wygrały wojska 

kozackie. 

 

Obroną twierdzy oznaczonej na mapie literą E kierował Jeremi 

Wiśniowiecki. 

 

W 1620 r. Stanisław Żółkiewski wygrał bitwę w miejscu oznaczonym na 

mapie literą B. 

 

Ziemie oznaczone literą D zostały utracone w 1672 roku przez 

Rzeczpospolitą na rzecz Turcji. 
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Zadanie 14. (2 p.) 

Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz na poniższe polecenia. 

Traktat […] – 1672 r. 

[...]  

2. Co rok Najjaśniejszy król polski przez posłów swoich Najjaśniejszej Porcie przesyłać będzie w upominku 

22 000 czerwonych złotych, zaczynając – po skończeniu roku 1672 – od roku przyszłego, tj. 1673 dnia 5 

listopada, tj. dnia św. Dymitra [...].  

3. Podole wedle dawnych granic zostawać ma pod zwierzchnictwem Porty ottomańskiej [...].  

4. Załogi polskie będące na Podolu wyjdą ze swymi sługami i dobrami ruchomymi i własną bronią. Zaś Porta 

ottomańska zatrzyma dla siebie zamki i miasta, które wzięte zostały lub poddały się, wyjąwszy województwo 

ruskie.  
Źródło: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w tekstach źródłowych, t. 2, Toruń 1994, s. 94. 

I. Traktat, którego warunki wymieniono w tekście, został zawarty w  

 

A. Andruszowie.  

B. Buczaczu.  

C. Chocimiu.  

D. Karłowicach.  

 

II. Traktat podpisano za panowania 

 

A. Stanisława Leszczyńskiego. 

B. Michała Korybuta Wiśniowieckiego. 

C. Jana III Sobieskiego. 

D. Jana Kazimierza. 
 

III. Czy tereny utracone przez Rzeczpospolitą na mocy tego traktatu zostały przez nią odzyskane w XVII w? 

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

Zadanie 15. (1 p.) 

W wykropkowane miejsce wpisz oznaczenia literowe tych spośród przedstawionych niżej budowli, 

które wzniesiono w stylu barokowym. 

     A           B            C    

          

pl.wikipedia.org       pl.wikipedia.org   polskaniezwykla.pl 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 16. (2 p.) 

Kim są osoby wskazane na zdjęciach. Podaj ich imiona i nazwiska oraz wydarzenie historyczne, które 

ich łączy. 

                         

encyklopedia.pwn.pl           wikipedia.org.pl            lazienki-krolewskie.pl 

 

Postać A - ………………………………………………………………………………………………. 

Postać B - ………………………………………………………………………………………………. 

Postać C - ………………………………………………………………………………………………. 

Wydarzenie - …………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 17. (1 p.) 

Na podstawie treści mapy podaj jej tytuł, który musi zawierać określenie tematu i czasu. 

 

 

Źródło: pl.wikipedia.org. 

 

Tytuł mapy -…………………………………………………………………………………………....... 
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Zadanie 18. (1 p.) 

Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia. 

Art.1. Królestwo Polskie jest na zawsze połączone z Cesarstwem Rosyjskim. 

Art.2. Stosunki cywilne i polityczne, które jemu naznaczamy, jako też i związki to połączenie 

ustalić mające, objęte są niniejszą ustawą, którą mu nadajemy. 

Art.3. Korona Królestwa Polskiego jest dziedziczną w osobie naszej i naszych potomków[…] 

Art.5. Król w przypadku swojej nieprzytomności mianuje namiestnika, który powinien 

mieszkać w Królestwie. Namiestnik podług woli odwołanym być może.[…] 

Źródło: Maresz, K. Juszczyk, Historia w tekstach źródłowych, t. 2, Toruń 1994, s. 123. 

I. Podaj nazwę cytowanego powyżej dokumentu. 

Nazwa dokumentu: ………………………………….……….............................................................. 

II. Wskaż poprawne zakończenie zdania. Cytowany powyżej dokument opracował  

A) Joachim Lelewel. 

B) Julian Ursyn Niemcewicz. 

C) Adam Jerzy Czartoryski. 

D) Hugo Kołłątaj. 

 

Zadanie 19. (1 p.) 

Przyporządkuj do opisów założeń ideologicznych polskich stronnictw politycznych Wielkiej Emigracji 

odpowiednią nazwę ugrupowania. Odpowiedzi wybierz spośród podanych niżej w ramce.  

 

Gromady Ludu Polskiego; Hotel Lambert; Towarzystwo Demokratyczne Polskie;  

 

1. Jego członkowie uważali, że do wyzwolenia narodowego powinno dojść przede wszystkim siłami narodu 

polskiego, nie wykluczali możliwości współdziałania z rewolucjonistami europejskimi; opowiadali się za 

uwłaszczeniem chłopów - …………………………………………………………….. 

 

2. Program tego radykalnego ugrupowania zakładał likwidację podziałów stanowych i zniesienie własności 

prywatnej - …………………………………………………………………………………….. 

 

3. Organizacja skupiająca konserwatystów, którzy zakładali odrodzenie Polski jako monarchii konstytucyjnej, 

liczyli na konflikt międzynarodowy z udziałem państw zaborczych - ………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie 20. (2 p.) 

Przeczytaj tekst, wykorzystaj wiedzę własną i wykonaj polecenia. 

 

W imię Świętej i Nierozdzielnej Trójcy! 

[…] Opatrzność Boska raczyła obdarzyć państwa, których rządy ufność i nadzieję w niej pokładały, doszły do 

nich Cesarskie i Królewskie wysokości: Cesarz Austrii, Król Prus i Cesarz Rosji, do konieczności oparcia 

stosunków wzajemnych na wzniosłych prawdach, które głosi nauka boskiego Zbawiciela. Dlatego 

oświadczają uroczyście, że celem niniejszego aktu jest wyłącznie obwieszczenie całemu światu, że odtąd 

zarówno w sprawach wewnętrznych, jak i w stosunku z innymi państwami, drogowskazem ich postępowania 

będą przepisy tej świętej religii, zasady sprawiedliwości, miłości i zgody [...].  

Art. 2. Dlatego też jedyną zasadą obowiązującą pomiędzy tymi rządami, jak i ich poddanymi, będzie 

wyświadczanie sobie wzajemnych usług, okazywanie niezmiennej życzliwości i przywiązania, oraz 

poczuwanie się do przynależności do jednego narodu chrześcijańskiego, przy czym trzej sprzymierzeni 

monarchowie sami uważają się za wyznaczonych przez Opatrzność do rządzenia trzema gałęziami tej samej 

rodziny, a mianowicie Austrią, Prusami i Rosją, wyznaczając przez to, że naród chrześcijański, w którego 

skład wchodzą oni i ich ludy, ma w istocie jednego Pana, który sam tylko posiada władzę [...]. [...] 

Art. 3. Wszystkie mocarstwa, które zechcą uroczyście uznać święte zasady leżące u podstaw niniejszego aktu 

i które uznają, jak ważne jest dla szczęścia narodów zbyt długo trawionych niepokojem, aby prawdy te 

wywierały odtąd na losy ludzkie należny im wpływ, będą przyjęte do tego […]z całą gotowością 

i życzliwością.  

Źródło: Wiek XIX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998, s. 75–76. 

 

I. Układ zawarty przez trzy wymienione w tekście państwa został nazwany - ………………………… 

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

 

II. Czy Turcja mogła przystąpić do sojuszu? Uzasadnij odpowiedź - …………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 21. (2 p.) 

Przyjrzyj się uważnie mapie ziem polskich w XIX wieku, wykorzystaj też wiedzę własną i wykonaj 

poniższe polecenie. 

 

 
 
Źródło: W. Chybowski, Historia. Gimnazjum zeszyt do ćwiczeń na mapach konturowych, wyd. Demart, Warszawa 2004, s.61. 

 

Uzupełnij zdania właściwymi numerami z mapy. 

 

A. Wojsko polskie w trakcie powstania listopadowego przegrało bitwę z Rosjanami pod miejscowością 

oznaczoną na mapie numerem ………… . 

B. Towarzystwo Filomatów powstało w mieście oznaczonym na mapie numerem ………… . 

C. Romuald Traugutt został stracony w miejscowości oznaczonej na mapie numerem ………… . 

D. Jedna z bitew stoczonych w powstaniu styczniowym została oznaczona na mapie numerem …… . 
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Zadanie 22. (1 p.) 

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenia. 

 

Proklamacja zniesienia niewolnictwa [...] 

Ja, Abraham Lincoln, prezydent Stanów Zjednoczonych, na mocy władzy nadanej mi jako Naczelnemu 

Wodzowi Armii i Marynarki Wojennej na czas buntu zbrojnego przeciwko władzy i rządowi Stanów 

Zjednoczonych oraz w charakterze stosownego i niezbędnego środka wojennego służącego stłumieniu 

wspomnianego buntu, [...] polecam i ogłaszam, że wszystkie osoby trzymane w niewoli w wymienionych 

stanach i ich częściach będą odtąd wolne, a rząd Stanów Zjednoczonych wraz z władzami Armii i Marynarki 

Wojennej uznawać i strzec będzie ich wolności. 

Niniejszym nakazuję też wyzwolonym w ten sposób, by powstrzymali się od wszelkiej przemocy, z 

wyjątkiem koniecznej samoobrony […]. Ogłaszam również, że osoby takie, jeśli spełnią określone warunki, 

przyjmowane będą w szeregi sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych dla obsadzenia fortów, placówek, stacji 

i innych obiektów wojskowych oraz dla wcielenia do załóg wszelkiego rodzaju okrętów.[…]  

Na dowód czego odciskam pieczęć Stanów Zjednoczonych. 

Miasto Waszyngton, pierwszy stycznia roku Pańskiego [...], w osiemdziesiątym siódmym roku niepodległości 

Stanów Zjednoczonych. 

Źródło: Wiek XIX w źródłach, M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1998, s.259-260. 

A. Wyjaśnij, jakie wydarzenie zostało określone „buntem zbrojnym przeciwko władzy i rządowi Stanów 

Zjednoczonych” - ................................................................................................................... 

B. W Stanach Zjednoczonych rozwijał się ruch dążący do całkowitego zniesienia niewolnictwa. Podaj 

jego nazwę - …………………………………………………………………………………. 

Zadanie 23. (1 p.) 

Na podstawie plakatu oraz własnej wiedzy wykonaj polecenie.  

     

pinterest.com 

Podaj określenie zwolenniczek ruchu, którego główny postulat zamieszczono na plakacie –  

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 24. (2 p.) 

Pod każdą zamieszczoną reprodukcją malarską dopisz nazwę wydarzenia z nią związanego. 

 

info.wyborcza.pl 

A……………………………………………………………………………………………….. 

 

  pl.wikipedia.org 

    B………………………………………………………………………………………… 

 

polskieradio.pl 

C…………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 25. (1 p.) 

Do programu dopisz nazwę partii, która go propagowała. Odpowiedzi wybierz z podanych w ramce. 

SL (PSL); SDKPiL; PPS; Endecja 

 

L.p Opis Nazwa partii 

1. Głównym celem było odzyskanie niepodległości przez Polskę. 

Przyszła Polska republiką demokratyczną, w której wszyscy 

obywatele byliby równi wobec prawa, prawa polityczne 

niezależne od cenzusu majątkowego czy pochodzenia 

społecznego;  walczyła o prawa socjalne dla robotników.  

 

2. Umacnianie ruchu narodowego; odzyskanie niepodległości na 

drodze legalnej;  kształtowanie świadomości narodowej i rozwój 

narodu pod względem kulturalnym i politycznym. Głosiła idee 

walki z radykalnymi ruchami społecznymi i politycznymi, była 

przeciwna radykalnym reformom społecznym. 

 

3. Głównymi hasłami programowymi i celami tego ugrupowania 

politycznego były odbudowa niepodległego państwa polskiego, 

w którym zostaną rozwiązane podstawowe problemy wsi, 

demokratyzacja życia i wybory powszechne oraz wprowadzenie 

demokratycznej ordynacji wyborczej, rozwój oświaty, 

równouprawnienie chłopów w życiu politycznym. 

 

 

Zadanie 26. (1 p.) 

Politykami zabiegającymi o sprawę polską w obozie Ententy w czasie I wojny światowej były dwie 

osoby z ilustracji. Zaznacz prawidłową odpowiedź. Podaj poniżej numery zdjęć. 

 

              1                                          2                                          3                                         4 

       
 
Źródło: pl.wikipedia.org; życiorysy.info; m.interia.pl 

 

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

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Demokratyzacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ordynacja_wyborcza
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bwiata
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%82opi

