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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 każdego z wydarzenia postać historyczną z nim związaną. Postać wybierz spośród 
podanych w ramce.

Romuald Traugutt, Jan Henryk Dąbrowski, Jan Zamoyski, Stefan Czarniecki, 
Jan III Sobieski, Tadeusz Kościuszko

Wydarzenie Postać historyczna

bitwa pod Racławicami

powstanie styczniowe

założenie Zamościa

utworzenie Legionów Polskich we Włoszech

bitwa pod Wiedniem 

A. śmierć Romualda Traugutta 

B. ustanowienie Mazurka Dąbrowskiego polskim hymnem państwowym

C. bitwa pod Racławicami

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

0–1 p.2  Podaj nazwę zbrojnej pomocy dla oblężonego miasta lub zamku.
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0–5 p.4  Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach praw-
dziwych, a „F” – przy fałszywych.

Najazd Szwedów na Polskę, określany mianem potopu szwedzkiego, nastąpił w latach 1655–1660. P F

Jan Zamoyski blisko współpracował z królem Stefanem Batorym. P F

W powstaniu kościuszkowskim walczyły oddziały kosynierów. P F

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

Maria Skłodowska-Curie większość swojego życia spędziła na ziemiach polskich. P F

0–3 p.5  Połącz pojęcia z  odpowiednimi wyjaśnieniami. Do litery z  hasłem dopisz odpowiednią cyfrę 
z definicją. 

A.  husaria

B. reforma

C. emigracja

1. ciężkozbrojna jazda polska o charakterystycznym elemencie wyposażenia w postaci skrzydeł

2. osiedlenie się poza granicami ojczystego kraju

3. część ludności wywodząca się z rycerstwa

4. zmiana mająca na celu na przykład usprawnienie rządów w państwie

A –   B –   C – 

Romuald Traugutt był jednym z przywódców 

0–1 p.

0–1 p.

6  Podaj cel utworzenia Legionów Polskich we Włoszech.

A. powstania kościuszkowskiego,
które wybuchło w

1. 1863 roku.

B. powstania styczniowego, 2. 1794 roku.

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

8  Skreśl w nawiasie błędne informacje, tak aby powstały zdania prawdziwe.

Obroną klasztoru na Jasnej Górze podczas wojny ze Szwedami dowodził (Augustyn Kordecki / Romuald 
Traugutt).

Bitwa pod Wiedniem została stoczona (z Turkami / ze Szwedami).

Maria Skłodowska-Curie za swoje osiągnięcia (dwukrotnie / trzykrotnie) otrzymała Nagrodę Nobla.

0–3 p.
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0–4 p.

Jan III Sobieski, Romuald Traugutt, Augustyn Kordecki, 
Stefan Czarniecki, Tadeusz Kościuszko, Józef Wybicki

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

0–2 p.

0–2 p.

10 Podaj dwa państwa, które w XVIII wieku dokonały rozbiorów Polski.

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.

• 

• 

Wydarzenie Litera

obrona Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego

wybuch powstania styczniowego

napisanie Pieśni Legionów Polskich we Włoszech przez 
Józefa Wybickiego

wybuch powstania kościuszkowskiego

0–2 p.11 Wymień dwa skutki upadku powstania styczniowego.

• 

• 


