
ZADANIA Z IBE październik 2011 

HISTORIA I WOS 

1. Teatr grecki 
Na podstawie tekstu rozwiąż zadania. 

W życiu Ateńczyków niezwykle istotną rolę odgrywały doroczne święta ku czci Dionizosa, których 

głównym punktem były spektakle teatralne. Wystawienie każdej sztuki kosztowało wiele. Trzeba było 

wyszkolić występujący w niej chór, odpowiednio przygotować choreografię, scenografię i kostiumy. 

Kosztami państwo obarczało prywatne osoby - bogatych Ateńczyków zwanych "przewodnikami chóru", 

którzy traktowali te nakłady jednocześnie jako swój obowiązek wobec wspólnoty i inwestycję w dalszą 

polityczną karierę. Wspaniały spektakl zapadał w pamięć wdzięcznej publiczności i przynosił sławę 

owemu "przewodnikowi" właśnie. Sam Perykles rozpoczął swą błyskotliwą karierę w 472 r. p.n.e., 

finansując wystawienie zachowanej do dziś sztuki Ajschylosa "Persowie". Szacuje się, że trzydniowe 

święta teatralne kosztowały rocznie z grubsza tyle, co roczne utrzymanie ok. jednej dziesiątej ateńskiej 

floty.   

 za: M. Węcowski, Lotniskowce Peryklesa, “Gazeta Wyborcza” z dnia 2 V 2009 

 

Zadanie 1. 

W Atenach przedstawienia teatralne były 

A. popularną rozrywką dla najbiedniejszych. 

B. źródłem dochodów dla skarbu państwa. 

C. rozrywką dla elity finansowej. 

D. formą sprawowania kultu. 

 

Zadanie 2 

“Przewodnicy chóru” finansowali przedstawienia teatralne, gdyż 

A. był to ich obowiązek. 

B. sami w nich występowali. 

C. ich koszt przekraczał budżet państwa. 

D. było to pomocne w karierze politycznej. 

 

Zadanie 3 

Przewodnik chóru musiał posiadać  

A. odpowiednie wykształcenie i prawa obywatelskie 

B. umiejętność pisania sztuk i odpowiedni majątek. 

C. odpowiedni majątek i prawa obywatelskie. 

D. doświadczenie aktorskie i odpowiednie wykształcenie. 

 

Zadanie 4 

Przewodnikowi chóru zależało na wystawieniu dobrej sztuki, gdyż 

A. na widowni zasiadała osoba, która mianowała urzędników. 

B. autor najlepszej sztuki otrzymywał wysoką nagrodę finansową. 

C. autor najlepszej sztuki obejmował najwyższy urząd w Atenach. 

D. na widowni zasiadały osoby, które mogły na niego oddać swoje głosy w wyborach. 

 

2. Kolonializm brytyjski  
Na podstawie poniższych materiałów rozwiąż zadania. 

Tekst źródłowy 

Cecil Rhodes przybył do Afryki w 1870 roku i szybko dorobił się fortuny na kopalni diamentów. Odegrał 

też ważną rolę w polityce (został premierem rządu Kolonii Przylądkowej) i stał się zapalonym 

rzecznikiem imperialistycznej ekspansji. Jedną z jego ambicji było zbudowanie linii kolejowej „od 

Przylądka Dobrej Nadziei do Kairu”, która na całej długości biegłaby przez terytoria brytyjskie. Już 

wcześniej dążył do połączenia północy i południa Afryki linią telegraficzną. Prezydent Transwalu 



odmówił zgody na budowę kolei przez podległe mu terytorium. Rhodes zawiązał więc spisek, by go 

obalić i anektować jego kraj. Spisek się nie powiódł. Rząd brytyjski zapewnił, że nie wiedział o tej 

konspiracji, i zmusił Rhodesa do ustąpienia ze stanowiska. 

Na podstawie: R. Cameron, L. Neal, Historia gospodarcza świata od paleolitu do czasów najnowszych, 

Warszawa 2004, s. 334. 

Karykatura 

Kolos Rodyjski kroczy z Kapsztadu do Kairu, karykatura z 1892 r. zamieszczona w brytyjskim tygodniku 

“Punch” 10.12.1892, s. 266; za: http://www.archive.org/stream/punchvol102a103lemouoft#page/266/mode/2up [dostęp: 

9.09.2011]. 

Zadanie 1 

Do jakiego wydarzenia z życia Cecila Rhodesa odnosi się karykatura? 

A. Do przybycia do Afryki w 1870 roku. 

B. Do zdobycia fortuny na handlu diamentami. 

C. Do objęcia urzędu premiera Kolonii Przylądkowej. 

D. Do próby zbudowania linii telegraficznej.  

 

Zadanie 2 

Karykatura nawiązuje do 

A. brytyjskiego udziału w handlu afrykańskimi diamentami. 

B. brytyjskiej dominacji polityczno-gospodarczej w Afryce. 

C. niechęci Brytyjczyków do prowadzenia polityki kolonialnej. 

D. otwartości Brytyjczyków na kultury rdzennych mieszkańców Afryki. 

 

Zadanie 3 

Co było bezpośrednią przyczyną ustąpienia Rhodesa z władz Kolonii Przylądkowej? 

A. Zdobycie wielkiego majątku dzięki handlowi diamentami. 

B. Przeprowadzenie linii telegraficznej z północy na południe Afryki. 

C. Zbudowanie połączenia kolejowego z południa na północ Afryki. 

D. Zorganizowanie spisku mającego obalić prezydenta Transwalu. 

 

3. Mapa Księstwa Warszawskiego 
Na podstawie mapy wykonaj zadania. 

Mapa 

 

Za: S. Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918, Warszawa 2002, s. 105 



 

Zadanie 1 

Mapa zawiera informację, że Księstwo Warszawskie 

A. prowadziło wojnę z Austrią. 

B. powstało na mocy traktatu w Tylży. 

C. istniało od 1807 roku do upadku Napoleona. 

D. powiększyło swój obszar po 1807 roku. 

 

Zadanie 2 

Wskaż prawdziwe zdanie na temat Księstwa Warszawskiego. 

A. Księstwo Warszawskie było zależne od cara Aleksandra I. 

B. Księstwo Warszawskie było częścią systemu napoleońskiego. 

C. Władcą Księstwa Warszawskiego był Stanisław August Poniatowski. 

D. Wielka Brytania była gwarantem niepodległości Księstwa Warszawskiego. 

 

4, Dioklecjan ustala ceny 
Na podstawie zamieszczonych materiałów wykonaj zadania. 

Materiał 1.  Edykt Dioklecjana wydany w 301 r. n.e. 

Któż jest tak dalece pozbawiony ludzkich uczuć i wrażliwości, by nie widział lub nie odczuł, że ceny 

towarów na targowiskach, jak i innych towarów w miastach, rosną w sposób samowolny, że tej chęci 

zysku nie łagodzi ani obfitość dóbr, ani urodzaj wielu lat. Tym powodowani (...) postanowiliśmy 

ustanowić nie ceny na towary  – takie zarządzenie byłoby niesłuszne z powodu istniejącej taniości w 

wielu prowincjach – lecz górną ich granicę, aby w w razie drożyzny chciwość zysku znalazła kres (...). 

  

Materiał 2.  Przykładowe ceny ogłoszone edyktem Dioklecjana 

sekstarius* oliwy -      12 denarów 

sekstarius    octu -       6 denarów 

 * - ponad 0,5 litra 

 

Na podstawie: A. Paner, I. Iluk, Na tabliczce papirusie i pergaminie. Źródła historyczne dla uczniów 

szkoły średniej. Starożytność. Średniowiecze, Koszalin 1997, s. 119–121. 

 

Zadanie 1 

Celem wydania przez Dioklecjana edyktu było 

A. powstrzymanie spadku cen żywności w państwie rzymskim. 

B. wprowadzenie darmowego rozdawnictwa żywności w Rzymie. 

C. ustanowienie takich samych cen na dany artykuł w imperium rzymskim. 

D. ustanowienie maksymalnych cen na produkty w imperium rzymskim. 

 

Zadanie 2 

Wskaż cenę  jednego sekstariusa octu, która zgodnie z edyktem Dioklecjana, była niedozwolona. 

A. 1 denar          B. 4 denary          C. 6 denarów          D. 12 denarów 

 

Zadanie 3 

Wskaż monetę, którą można było płacić w czasach Dioklecjana. 

 

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

 

5. Wędrówka Izraelitów 
Na podstawie tekstu i mapy wykonaj polecenia. 

Tekst. 



Biblijna opowieść o ludzie wybranym ma swój prapoczątek w jednym z sumeryjskich państw-miast o 

nazwie Ur, gdzie na świat przyszedł Abraham. Historycy uznają, że żył prawdopodobnie na początku 

drugiego tysiąclecia p.n.e., choć nie są co do tego zgodni. Opowieść biblijna zestawiona ze źródłami 

historycznymi pozwala jednak na stwierdzenie, że patriarchowie (Abraham, jego syn Izaak i wnuk Jakub) 

są postaciami historycznymi. Potwierdzają też, że ok. XX w. p.n.e. pewne półkoczownicze grupy, z 

nieznanych przyczyn, zaczęły falami opuszczać Mezopotamię w kierunku Palestyny. Na czele jednej z 

takich wędrujących grup stał prawdopodobnie Abraham. O patriarchach historycy mówią jako o 

naczelnikach klanów. 

 Na podstawie: A. Zagner, Na początku była obietnica, “Historia Żydów. Wydanie specjalne. Dodatek do 

Polityki” 1/2008, s. 8n. 

Mapa. 

 

na podstawie: http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Fertile_Crescent_blank_base_map.png, dostęp: 31.08.2011 

Zadanie 1 

Wędrówka Abrahama odbyła się z obszaru 

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

 

Zadanie 2 

Z tekstu wynika, że 

A. opowieść o Abrahamie nie interesuje naukowców. 

B.  poznano już wszystkie okoliczności wędrówki Abrahama. 

C. opowieść o Abrahamie znajduje potwierdzenie w różnych źródłach. 

D. nie ma możliwości potwierdzenia prawdziwości opowieści o Abrahamie. 

 

Zadanie 3 

Które z poniższych państw już istniało w czasach Abrahama? 

A. Izrael           B. Rzym         C. Ateny           D. Egipt 

 

6. Tezy Lutra 
Przeczytaj podane tezy Marcina Lutra i rozwiąż zadania. 

36. Każdy chrześcijanin, jeśli tylko ma prawdziwy żal i skruchę za swoje grzechy, otrzymuje pełne 

przebaczenie grzechów i winy, co należy mu się bez listów odpustowych. 

46. Należy pouczać chrześcijan, iż oni, gdy nie są bogaci, powinni zatrzymać to, co potrzebne dla ich 

domu, a nie wydawać  na próżno na odpusty. 

50. Należy nauczać chrześcijan, że gdyby papież wiedział o wszystkich szachrajstwach kaznodziejów 

odpustowych, raczej by w stos popiołów zamienił katedrę św. Piotra, aniżeliby miała być budowana 

kosztem skóry, krwi i ciała jego owieczek. 

62. Zaiste prawdziwym skarbem Kościoła jest Ewangelia święta wspaniałości i łaski Bożej. 

M. Stolarczyk, Wybór tekstów źródłowych z historii powszechnej (do 1789 r.), Rzeszów 1984, s. 121–122 

 

Zadanie 1 

Zaznacz “X” wszystkie prawidłowe odpowiedzi. 

W cytowanych tezach Luter twierdzi, że 

1. Dla chrześcijan najważniejsze jest Pismo Święte.          

2. Bogaci mają większe szanse na odpuszczenie grzechów.   
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3. Skrucha grzesznika jest wystarczająca do odpuszczenia win.   

4. Należy wybrać nowego papieża.   

5. Dzięki odpustom można uzyskać zbawienie.   

 

Zadanie 2 

Wystąpienie Marcina Lutra doprowadziło do 

A. unii Kościoła zachodniego i wschodniego. 

B. integracji w Kościele zachodnim. 

C. reformy w Kościele wschodnim. 

D. rozłamu w Kościele zachodnim. 

  

Zadanie 3 

Tezy Marcina Lutra zostały ogłoszone w stuleciu, w którym doszło do 

A. chrztu Litwy. 

B. zajęcia Konstantynopola przez Turków. 

C. uchwalenia konfederacji warszawskiej. 

D. obrony Częstochowy przed Szwedami. 

 

7.Czasy Chrobrego u Galla 
Przeczytaj fragment Kroniki Galla Anonima (XI/XII wiek), opisujący czasy Bolesława Chrobrego i 

rozwiąż zadanie. 

Za jego bowiem czasów nie tylko komesowie, lecz nawet ogół rycerstwa nosił łańcuchy złote niezmiernej 

wagi: tak opływali wszyscy w nadmiar pieniędzy. Niewiasty zaś dworskie tak chodziły obciążone złotymi 

koronami, koliami, łańcuchami na szyję, naramiennikami, złotymi frędzlami i klejnotami, że gdyby ich 

drudzy nie podtrzymywali, nie mogłyby udźwignąć tego ciężaru kruszców (…). 

Gall Anonim, Kronika Polska, przekład R. Grodecki, Wrocław 1996, ks. I, rozdz. 12 

 

Zadanie  

Przedstawiony tekst jest 

wyidealizowanym opisem kronikarza. 

naukowym opisem czasów Chrobrego. 

wiarygodną relacją naocznego świadka. 

obiektywną relacją opartą na opisach świadków. 

 

8. Starożytne budowle 
Na podstawie fragmentu XVIII-wiecznego obrazu rozwiąż zadania. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:PanniniMusImagin.jpg dostęp: 9.09.2011 

 

Zadanie 1 

W przedstawionym wnętrzu znajdują się obrazy ukazujące zabytki jednego miasta. Wskaż jego nazwę i 

jeden argument.  



 
 

Zadanie 2 

Do namalowania przedstawionego obrazu mogło skłonić zainteresowanie 

A. sztuką chrześcijańską. 

B. kulturą starożytnego Wschodu. 

C. sztuką antyczną. 

D. architekturą islamu. 

 

9. Książki w średniowieczu 
Na podstawie tekstu wykonaj zadania. 

Książka pojawiła się w Polsce wraz z chrystianizacją, stanowiąc niezbędne wyposażenie każdej placówki 

misyjnej. Odprawianie mszy świętej i sprawowanie sakramentów nie było możliwe bez ksiąg 

liturgicznych. Ale aż do schyłku XII wieku stanowiła rzadkość. Sytuacja zmieniła się w ciągu następnego 

stulecia, kiedy znacząco zwiększył się zarówno napływ rękopisów, jak i ich miejscowa produkcja. 

Łączyło się to ze zjawiskiem ogólnoeuropejskim. Rozwój uniwersytetów zwiększył zapotrzebowanie na 

książki różnej treści, które przestały być produkowane tylko przez mnichów i wyszły poza mury 

klasztorów. Książka zdemokratyzowała się. Straciła na wyglądzie zewnętrznym, za to potaniała i stała się 

dostępna nie tylko dla monarchów i Kościoła, lecz także dla osób prywatnych. 

Na podstawie: Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w., red. J. Dowiat, Warszawa 1985, s. 260, 271. 

 

Zadanie 1 

Zaznacz znakiem “X”, które z poniższych zdań znajdują potwierdzenie w tekście. 

1 W XI w. w Polsce książki były wykorzystywane głównie w kościele.         

2 Powstanie uniwersytetów wpłynęło na upowszechnienie się książek w Europie.   

3 W XIII w. książki zaczęły być wykorzystywane do celów świeckich.   

4 W średniowieczu tylko mnisi produkowali książki.   

 

Zadanie 2 

Kiedy doszło do upowszechnienia się książek w Europie? 

            A. W XI w.            B. W XII w.              C. W XIII w.             D. W XIV w. 

 

Zadanie 3 

Stwierdzenie autora, że “książka się zdemokratyzowała” oznacza, że książki 

            A. były powszechnie używane w kościołach. 

            B. były czytane poza klasztorami i kościołami. 

            C. pojawiły się w większości polskich domów. 

  D. książki zaczęto drukować w języku polskim. 

 

10.Powstania narodowe na mapach 
Przyjrzyj się mapom i rozwiąż zadania. 



Mapa 1  

 

Mapa 2  

S. Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918, Warszawa 2002, s. 105, 246 

Zadanie 1 

Wybierz poprawny tytuł mapy 1. 

A. Wojna polsko-rosyjska w 1831 roku. 

B. Przygotowania do wybuchu powstania listopadowego. 

C. Obrona Warszawy przed wojskami rosyjskimi w 1831 roku. 

D. Wkroczenie wojsk rosyjskich do Królestwa Polskiego w 1830 roku. 

  

Zadanie 2 

Z mapy 2 możesz dowiedzieć się, 

A. w jakim mieście wybuchło powstanie. 

B. gdzie przebiegała linia frontu. 

C. na jakich obszarach doszło do walk powstańczych. 

D. na jakich obszarach koncentrowały się wojska rosyjskie. 

 



Zadanie 3 

Na podstawie obu map wskaż szereg, zawierający parę prawidłowych twierdzeń.  

 szereg A 

   mapa 1                                           mapa 2            

Regularna armia jedynie broniła Warszawy. Regularna armia podjęła  atak na Królestwo. 

szereg B 

  mapa 1            mapa 2                                             

Oddziały partyzanckie operowały jedynie na 

obszarze Małopolski. 

Oddziały partyzanckie operowały jedynie w 

Królestwie Polskim. 

szereg C 

 mapa 1                                             mapa 2  

Armia partyzancka podjęła działania ofensywne 

przeciw Rosjanom. 

Regularna armia broniła Królestwa Polskiego.         

                       

szereg D 

mapa 1 mapa 2 

Regularna armia podjęła działania ofensywne 

przeciw Rosjanom.                  

Powstańcy prowadzili walki partyzanckie na 

obszarze zaboru rosyjskiego.    

 

11. Zamek w Malborku 
Na podstawie materiałów rozwiąż zadania. 

Budowę [zamku] rozpoczęto w 1278 roku. W końcu XIII w., w obrębie zamku zbudowano wieżę zwaną 

(...) Gdanisko [na planie zaznaczono literą A]. (...) Połączona była z warownym klasztorem długim, 

krytym gankiem, spełniała funkcję wieży ostatecznej obrony, a także mieściła sanitariaty. Obecnie ta 

najstarsza część zamku nazywana jest Zamkiem Wysokim. Z podniesieniem rangi zamku malborskiego, 

od 1309 r. siedziby wielkiego mistrza, wiązała się rozbudowa zamku, trwająca przez cały XIV i pierwszą 

połowę XV wieku. Zamek musiał sprostać potrzebom wielkiego mistrza i jego dworu. (...) Szczególną 

oprawę architektoniczną zyskał budynek wzniesiony dla potrzeb wielkiego mistrza  Zakonu, tak zwany 

Pałac. W tym samym, zachodnim skrzydle sąsiadował z Pałacem Wielki Refektarz (...) przeznaczony na 

wspólne biesiady rycerzy - gości z Europy Zachodniej, przybywających licznie, by pomóc Krzyżakom w 

ich walce z poganami. (...) W 1366 r. wizytę w Malborku złożył Wielkiemu Mistrzowi król Polski. 

  

 

Tekst i plan na podstawie: M. Haftka, M. Mierzwiński, Malbork. Zamek krzyżacki, Berlin 1992, s. 35-43. 

 

Zadanie 1 

W czasie budowy i rozbudowy zamku na tronie polskim zasiadali przedstawiciele dynastii 

A. Piastów. 

B. Piastów i Andegawenów. 

C. Piastów, Andegawenów i Jagiellonów. 

D. Piastów, Andegawenów, Jagiellonów i Wazów. 

 

Zadanie 2 

Dziedziniec Zamku Wysokiego oznaczono cyfrą 

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

 

Zadanie 3 



Przyczyną rozbudowy zamku malborskiego w XIV w. była 

A. wizyta polskiego króla. 

B. zmiana funkcji zamku malborskiego. 

C. zmiana na stanowisku wielkiego mistrza. 

D. obawa przed oblężeniem po klęsce grunwaldzkiej. 

 

Zadanie 4 

Królem Polski, który w XIV wieku odwiedził Malbork, był 

A. Bolesław Chrobry. 

B. Kazimierz Wielki. 

C. Władysław Jagiełło. 

D. Kazimierz Jagiellończyk. 

 

12. Rozbicie dzielnicowe 
Na podstawie tekstu i mapy wykonaj polecenia. 

Zasady podziału kraju między synów Bolesława nie są do końca wyjaśnione. Wiadomo, że Władysław, 

oprócz dzielnicy senioralnej otrzymał Śląsk wraz z ziemią lubuską, Bolesław Kędzierzawy – Mazowsze i 

zapewne część Kujaw, Mieszko – Wielkopolskę, a Henryk – dzielnicę sandomierską. 

Na podstawie: Historia Polski, t. 1: H. Samsonowicz, A. Wyczański, Polska do roku 1586, Warszawa 

2007, s. 86 

 

 

Zadanie 1 

Wskaż najstarszego syna Bolesława Krzywoustego w pierwszej kolumnie i dobierz uzasadnienie z drugiej 

kolumny. 

A. Mieszko III Stary 

B. Władysław Wygnaniec      

C. Bolesław Kędzierzawy 

D. Henryk Sandomierski 

I. nadanie mu imienia po ojcu 

II. przekazanie mu dzielnicy senioralnej  

III. jego przydomek 

IV. nadanie mu Śląska 

 

Zadanie 2 

Dzielnica nadana na własność Mieszkowi została oznaczona numerem 

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

 

Zadanie 3 

Omawiany w tekście podział miał na celu 

A. poprawę stosunków polsko-niemieckich. 

B. zwiększenie wpływów do skarbca książęcego. 

C. uniknięcie konfliktów o władzę w obrębie panującej dynastii. 

D. osłabienie Polski i zajęcie części jej ziem przez sąsiednie państwa. 

 

13.  Niewolnictwo w Rzymie 
Na podstawie tekstów A i B wykonaj polecenia.  

Tekst A.  

Inskrypcja (napis) na nagrobku woźnicy Eutycheta  

 



WOŹNICY EUTYCHECIE. 

PRZEŻYŁ 22 LATA. WIERNEMU NIEWOLNIKOWI 

FLAWIUSZ RUFINUS I SEMPRONIA DIOFANIS NAGROBEK TEN WZNIEŚLI 

W tym grobie leżą kości prostego woźnicy, 

który tak sprawnie trzymał już cugle w rękach, 

że ważył się przesiadać na kwadrygę*, 

choć wciąż miał tylko do czynienia z wozem. 

*kwadryga – rydwan zaprzężony w cztery konie 

 

Tekst B.  

Napis na obroży z brązu, którą nosiła niewolnica 

Uciekłam. Ujmij mnie. Kiedy zwrócisz mnie panu memu, Zoninowi, nie poskąpi ci pieniędzy. 

 

[w:] Rzymskie epitafia, zaklęcia i wróżby, opr. Lidia Storoni Mazzolani, przekład Stanisław Kasprzysiak, 

Warszawa 1990, s. 79, 143. 

 

Zadanie 1 

Zdanie 1. Autorami tekstu A. są właściciele niewolnika. 

Zdanie 2. Tekst B. został sporządzony z inicjatywy niewolnicy. 

 

Zaznacz prawidłową odpowiedź 

A. Tylko zdanie 1. podaje informację prawdziwą. 

B. Tylko zdanie 2. podaje informację prawdziwą. 

C. Oba zdania podają informacje prawdziwe. 

D. Oba zdania podają informacje nieprawdziwe. 

 

Zadanie 2 

Zdanie 1. Autorzy tekstów A. i B. reprezentują ten sam stosunek do swoich niewolników. 

Zdanie 2. Teksty A. i B. dostarczają informacji o zbiegostwie niewolników w Rzymie. 

 

Zaznacz prawidłową odpowiedź 

A. Tylko zdanie 1. podaje informację prawdziwą. 

B. Tylko zdanie 2. podaje informację prawdziwą. 

C. Oba zdania podają informacje prawdziwe. 

D. Oba zdania podają informacje nieprawdziwe. 

 

14. Powstanie listopadowe u Seweryna Goszczyńskiego 
Na podstawie tekstu wykonaj zadania. 

SEWERYN GOSZCZYŃSKI O POCZĄTKU WALK W WARSZAWIE (fragment) 

Dobrze się już ściemniło, kiedyśmy puścili się nareszcie ku Łazienkom. Obliczyliśmy się – było nas 

osiemnastu. Nabiliśmy karabiny i ruszyliśmy w pochód dwoma oddziałami, złożonymi każdy z 

dziewięciu ludzi. Jeden miał wpaść główną bramą do Belwederu [...]. „Śmierć tyranom” wykrzyknął mój 

oddział [...]. Po chwili i drugi oddział połączył się z naszym. Przebiegliśmy pędem, z łoskotem, którego 

łatwo można się domyślić, dół i pierwsze piętro – nigdzie w[ielkiego] księcia [...]. Przy moście 

Sobieskiego złączyliśmy się ze szkołą podchorążych, która po napadzie na koszary jazdy [rosyjskiej] 

cofnęła się na chwilę i zajęła to stanowisko. [...] 

Wkroczyliśmy nareszcie na [ulicę] Nowy Świat, była to część miasta zamieszkana najwięcej przez 

wyższych oficerów i urzędników [...]. Weszliśmy jakby w pustkę, jakby w atmosferę grobu. [...] Na 

próżno wołamy „do broni!”, bijemy we drzwi i okiennice kolbami karabinów. Żaden głos, żaden ruch 

życia nie odpowiada. [...] W kilka chwil byliśmy przy Arsenale. 

Seweryn Goszczyński, Dzieła zbiorowe. [w:] Wybór tekstów źródłowych do nauczania historii, oprac. 

Izabella Rusinowa, Warszawa 1986. 

 

Zadanie 1 

Seweryn Goszczyński opisał wydarzenia z powstania 

A. kościuszkowskiego.           B. listopadowego.         C. styczniowego.         D. warszawskiego. 



 

Zadanie 2 

W tekście Seweryna Goszczyńskiego znajduje się informacja na temat 

A. daty wybuchu powstania. 

B. przywódców walk powstańczych. 

C. przyczyn napadu na koszary jazdy rosyjskiej. 

D. przebiegu pierwszych godzin powstania. 

 

Zadanie 3 

Z tekstu Seweryna Goszczyńskiego wynika, że 

A. powstanie początkowo nie spotkało się z powszechnym poparciem mieszkańców Warszawy. 

B. Rosjanie w popłochu uciekli z Warszawy. 

C. początek powstania był dobrze przygotowany. 

D. walki błyskawicznie przeniosły się poza granice miasta. 

 

Zadanie 4 

Powstanie, którego dotyczy tekst Seweryna Goszczyńskiego, zakończyło się 

A. po tygodniu. 

B. po upływie niespełna miesiąca. 

C. w następnym roku. 

D. po upływie kilku lat. 

 

15.  Rewolucja przemysłowa 
Na podstawie diagramów wykonaj zadania. 

STRUKTURA ZATRUDNIENIA W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY POD KONIEC XIX w. 

 

Na podstawie: Polska XIX wieku. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. Stefan Kieniewicz, Warszawa 

1977. 

 

Zadanie 1 

Z diagramów wynika, że następstwa rewolucji przemysłowej w najmniejszym stopniu objęły 

A. Francję.      B. Rosję.            C. Wielką Brytanią.          D. Niemcy. 

 

Zadanie 2 

Na podstawie wszystkich diagramów można stwierdzić, że pod koniec XIX wieku 

A. wskazane kraje miały podobny udział rolnictwa w strukturze zatrudnienia. 

B. przemysł, górnictwo i handel miały największy udział w gospodarce kraju, w którym rozpoczęła się 

rewolucja przemysłowa. 

C. najwyższy stopień uprzemysłowienia wykazywały kraje Europy Wschodniej. 

D. we wszystkich krajach, które dokonały rozbioru Polski, dominowało zatrudnienie w rolnictwie, 

rybołówstwie i leśnictwie. 

 

16.  Mapa starożytnego Bliskiego Wschodu 
Na podstawie mapy starożytnego Bliskiego Wschodu i Grecji wykonaj zadania.  



 

 

Zadanie 1 

Żyzny Półksiężyc znajdował się na obszarze oznaczonym  cyfrą/cyframi 

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

 

Zadanie 2 

Demokracja ukształtowała się na obszarze oznaczonym cyfrą 

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

 

Zadanie 3 

Działalność publiczna Jezusa Chrystusa miała miejsce na obszarze oznaczonym cyfrą 

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

 

Zadanie 4 

Która z poniższych ilustracji przedstawia budowlę związaną z obszarem zaznaczonym na mapie cyfrą 3? 

I.    

 II.   

III.   

IV.  

 

A. I            B. II          C. III           D. IV 

 

17. Sejm Radomski 
Na podstawie tekstu rozwiąż zadania. 

Art. 1. 

Ponieważ prawa ogólne i ustawy publiczne dotyczą nie pojedynczego człowieka, ale ogółu narodu, przeto 

za słuszne i sprawiedliwe uznaliśmy, iż odtąd na potomne czasy nic nowego stanowionym być nie ma 

przez nas** i naszych następców bez wspólnego zezwolenia senatorów i posłów ziemskich, coby 

zmierzało ku zmianie prawa ogólnego i wolności publicznej. 

Art. 2. 



Aby przez nieznajomość nowej konstytucji*, nikt nie uważał się za oszukanego, zdecydowaliśmy, żeby 

nikt nie był zobowiązany do przestrzegania nowej konstytucji, jeśli uprzednio nie zostanie ona urzędowo 

ogłoszona. 

* przez nas - tu: przez króla 

** konstytucji - tu: ustawy  

tłumaczenia - skrót za: http://www.polska.pl/spec/wystawa2005/index.htm dostęp: 9.09.2011 

 

Zadanie 1 

Według tego dokumentu nowe prawo mogło być ustanowione w Królestwie Polskim przez 

A. króla. 

B. króla i senatorów. 

C. posłów i senatorów. 

D. króla, posłów i senatorów. 

 

Zadanie 2 

Przedstawione fragmenty pochodzą z dokumentu, który umacniał w Królestwie Polskim 

A. władzę królewską.   B. parlamentaryzm.       C. absolutyzm.     D. równość poddanych wobec prawa. 

 

Zadanie 3 

Dokument ten wydano w wieku 

A. XIV.        B. XVI.          C. XVIII.       D. XIX. 

 

Zadanie 4 

Punkt drugi konstytucji wprowadzał zasadę, wedle której 

A. konstytucje obowiązują dopiero po publicznym ogłoszeniu. 

B. nikt nie był zobowiązany przestrzegać konstytucji. 

C. prawo nie dotyczy tych, którzy go nie znają. 

D. prawo nie działa wstecz. 

 

18.  Zamość 
Na podstawie planu, legendy oraz wiedzy własnej zaznacz poprawne odpowiedzi. 

 

Henryk Samsonowicz, Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1973. 

 

Zadanie 1 

Przez Zamość przebiegał szlak handlowy 

A. ze Lwowa do Lublina. 

B. z Lublina do Warszawy. 

C. z Warszawy do Krakowa. 

D. ze Lwowa do Krakowa. 

 

Zadanie 2 

Argumentem przemawiającym za tym, że Zamość powstał dopiero w XVI wieku, jest 

A. rodzaj fortyfikacji. 

B. obecność zamku w obrębie murów. 

C. obecność ratusza. 

D. kształt rynku głównego. 



 

Zadanie 3 

W Zamościu żyli 

A. katolicy, protestanci, wyznawcy islamu. 

B. protestanci, wyznawcy islamu, wyznawcy judaizmu. 

C. katolicy, wyznawcy islamu, wyznawcy prawosławia. 

D. katolicy, wyznawcy judaizmu, wyznawcy prawosławia. 

 

Zadanie 4 

Jan Zamoyski lokował Zamość za panowania Stefana Batorego. Działo się to 

A. przed zawarciem unii w Lublinie. 

B. przed uchwaleniem konfederacji warszawskiej. 

C. po pierwszej wolnej elekcji. 

D. po przeniesieniu dworu królewskiego z Krakowa do Warszawy. 

 

19. Niemcewicz o sejmie 
Na podstawie tekstu i lustracji wykonaj zadania. 

Fragment Śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza. 

Tam się otwarte pasmem ciągną pola, 

Tam szlachta polska zebrana, 

W ogromnej szopie starsze ojców plemię 

Na dzielnych koniach powiaty i ziemie. 

[w:] Julian Ursyn Niemcewicz, Śpiewy historyczne, Petersburg 1893, s. 414. 

Ilustracja 1 

 
Ilustracja 2 

 
Ilustracja 3 

 
Ilustracja 4 

 
Ilustracja 1. [w:] Święto baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Radziejowskiego (1645–1705), 

Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2009, s. 85. Ilustracja 2. i 3. [w:] Narodziny stolicy. Warszawa w 



latach 1596–1668. Katalog wystawy. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1996, s. 273, 282. 

Ilustracja 4. [w:] Mieczysław Wallis, Canaletto. Malarz Warszawy, Warszawa 1983, karta 27. 

 

Zadanie 1 

Miejsce opisane przez Juliana Ursyna Niemcewicza zostało ukazane na ilustracjach 

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

 

Zadanie 2 

Obrady polskiego sejmu w pełnym składzie (król, senat i izba poselska) zostały przedstawione na 

ilustracjach 

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

 

20.  Miasto średniowieczne i nowożytne 
Na podstawie planu i  ilustracji rozwiąż zadania. 

 

Ilustracja I. Współczesny plan Chełmna. 

 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uznania 

Chełmna za pomnik historii (Dz. U. nr 64 z 2005 poz. 568) 

Ilustracja II. 

wikipedia.pl 

 

Zadanie 1 

Wskaż, kiedy mogło powstać miasto przedstawione na ilustracji I i dobierz jeden argument.  

Miasto na takim planie mogło powstać 

 

 

Zadanie 2 

W każdej kolumnie zaznacz jeden element tak, aby dokończyć rozpoczęte zdanie. 

 



Obiekt przedstawiony na ilustracji numer II to... 

 
 

Zadanie 3 

Obiekt przedstawiony na ilustracji II został na planie oznaczony literą 

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

 


