
Test Grupa A

0–1 p.

 

 
imię i nazwisko

klasa data

1  Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki na osi czasu litery 
oznaczające poszczególne wydarzenia. Zacznij od wydarzenia, do którego doszło jako pierwszego.

0–5 p.3  Dopisz do każdej postaci wydarzenie z nią związane. Wydarzenie wybierz spośród podanych 
w ramce.

bitwa pod Racławicami, powstanie styczniowe, założenie Zamościa, powstanie „Pieśni 
Legionów Polskich we Włoszech”, otrzymanie Narody Nobla, zwycięstwo pod Wiedniem

Postać historyczna Wydarzenie

Maria Skłodowska-Curie

Józef Wybicki

Jan Zamoyski

Tadeusz Kościuszko 

Romuald Traugutt

A. bitwa pod Wiedniem 

B. utworzenie Legionów Polskich we Włoszech

C. wybuch powstania kościuszkowskiego

D. odkrycie polonu i radu przez Marię Skłodowską-Curie i Piotra Curie

0–1 p.2  Podaj nazwę grupy społecznej, której przedstawiciele wywodzili się z rycerstwa. Grupa ta miała 
liczne przywileje oraz wielki wpływ na władzę, na przykład od końca XVI wieku mogła wybie-
rać króla.

 

Wojny i upadek Rzeczypospolitej  
Test podsumowujący rozdział III
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0–5 p.

0–3 p.

4  Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach praw-
dziwych, a „F” – przy fałszywych.

W wojnach w XVII wieku Polacy odnieśli wiele zwycięstw dzięki oddziałom husarii. P F

Król Jan III Sobieski blisko współpracował z Janem Zamoyskim. P F

Podczas powstania styczniowego Polacy prowadzili wojnę partyzancką. P F

Tekst Pieśni Legionów Polskich we Włoszech został napisany w XX wieku. P F

W trakcie powstania styczniowego działało podziemne państwo polskie. P F

5  Połącz pojęcia z  odpowiednimi wyjaśnieniami. Do litery z  hasłem dopisz odpowiednią cyfrę 
z definicją.

A.  konspirator 

B. hetman 

C. monarcha

1. tytuł dowódcy wojsk w dawnej Polsce

2. osoba skrycie, w tajemnicy przygotowująca jakieś przedsięwzięcie

3. najwyższy urząd w dawnej Polsce

4. władca państwa: król, cesarz, car

A –   B –   C  – 

Ojciec Augustyn Kordecki dowodził 

0–1 p.

A. w bitwie pod Chocimiem,
która miała miejsce w czasie

1. wojny ze Szwedami.

B. obroną Jasnej Góry, 2. wojny z Turcją.

7  Dokończ zdanie. Otocz kółkiem odpowiedź A albo B i jej dokończenie 1. lub 2.

0–3 p.8  Skreśl w nawiasie błędne informacje, tak aby powstały zdania prawdziwe.

Z inicjatywy (Jana Henryka Dąbrowskiego / Tadeusza Kościuszki) utworzono Legiony Polskie we Włoszech.

Jedną z bitew powstania kościuszkowskiego była bitwa pod (Maciejowicami / Kircholmem).

Król (Jan III Sobieski / Stefan Batory) odniósł zwycięstwo pod Wiedniem.

0–1 p.6  Podaj, jaki był cel wybuchu powstania styczniowego.
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0–2 p.

0–2 p.

0–2 p.

10 Podaj imiona i nazwiska dwóch postaci historycznych, które są wymienione w polskim hymnie 
narodowym.

11 Wymień dwa skutki wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII wieku.

12 Wskaż spośród podanych wydarzeń to, które było chronologicznie pierwsze, i wpisz obok niego 
literę A. Wskaż spośród podanych wydarzeń to, które było chronologicznie ostatnie, i wpisz 
obok niego literę B.

0–4 p.

Jan Henryk Dąbrowski, Romuald Traugutt, Augustyn Kordecki, 
Stefan Czarniecki, Józef Wybicki, Jan Zamoyski

9  Podpisz każdą z ilustracji przedstawiających postacie historyczne. Ich imiona i nazwiska wy-
bierz z podanych w ramce.

• 

• 

• 

• 

Wydarzenie Litera

bitwa pod Kircholmem

wojny Stefana Batorego

powstanie styczniowe

bitwa pod Racławicami


