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Wersja podstawowa 
 
 
1. Wymień dwóch władców koronowanych na króla Polski  (0–2 p.) 

w okresie pomiędzy rządami Bolesława Krzywoustego  
a panowaniem Władysława Łokietka. 

 
• ………………………………………………………………………. 
 
• ………………………………………………………………………. 

 
 
Na podstawie zamieszczonego tekstu źródłowego wykonaj zadania 2. i 3. 

Ten król ponad wszystkich książąt polskich dzielnie rządził rzeczą pospolitą, albowiem jak 
drugi Salomon wyniósł dzieła swoje, budując miasta, domy i grody. [...] Wszystkie te miasta  
i zamki opatrzył bardzo silnymi murami, budowlami i wieżami wyniosłymi, głębokimi fosami  
i innymi fortyfikacjami na ozdobę królestwa, a ku bezpieczeństwu i schronieniu narodu 
polskiego. Za panowania bowiem tego króla powstało w lasach, gajach, na karczowiskach 
drugie tyle miast i wsi, ile przedtem było w Królestwie Polskim. 

Z kroniki Janka z Czarnkowa, [w:] Teksty źródłowe do nauczania historii  
w szkole, z. 10, Warszawa 1959, s. 42. 

 
2. Władcą opisanym we fragmencie kroniki Janka z Czarnkowa jest (0–1 p.) 
 

A. Kazimierz Odnowiciel. 

B. Władysław Łokietek. 

C. Kazimierz Sprawiedliwy. 

D. Kazimierz Wielki. 

 
 
3. Największe osiągnięcia władcy, wymienione przez autora tekstu źródłowego, to(0–1 p.) 
 

A. zwycięskie wojny. 

B. powiększenie terytorium państwa. 

C. zjednoczenie kraju. 

D. powiększenie liczby miast i wsi. 
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4. Omów reformy wprowadzone przez Kazimierza Wielkiego,  (0–4 p.) 
które miały znaczenie dla zjednoczenia i rozwoju gospodarczego ziem polskich. 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

5. W wyniku wojny trzynastoletniej Polska odzyskała m.in. (0–1 p.) 

A. Pomorze Gdańskie. 

B. Mazowsze. 

C. Pomorze Zachodnie. 

D. Śląsk. 

 

6. Napisz, których postaci historycznych dotyczą podane opisy. (0–3 p.) 
 

konkwistador hiszpański, opanował państwo Azteków – .......................................... 

 

wybitny twórca włoskiego odrodzenia, autor „Mony Lisy” – ......................................... 

 

podróżnik portugalski, odkrywca morskiej drogi do Indii – ......................................... 

 

 
7. Wstaw znak „x” w kratki obok poglądów Marcina Lutra.  (0–3 p.) 
 

[   ] 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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8. Wstaw znak „x” obok elementów wspólnych dla Korony i Litwy  (0–3 p.) 
w wyniku zawarcia unii w Lublinie 

 
[   ] władca 

[   ] polityka zagraniczna 

[   ] skarb 

[   ] armia 

[   ] urzędy 

[   ] sejm 

 
 
Na podstawie zamieszczonego tekstu źródłowego wykonaj zadanie 9. i 10. 
 
1. Między Najjaśniejszym księciem i Panem Władysławem IV, Królem Polski a Najjaśniejszą 
Księżną i Panią Krystyną, przyszłą Królową Szwedów, zawiera się z dniem dzisiejszym 
rozejm. [...] 
3. Świętemu Majestatowi Króla i Rzeczypospolitej zwróci Najjaśniejsza Królowa i Królestwo 
Szwedzkie tę część Prus, którą dotychczas w okupacji posiada [...]. 
5. Po zwrocie wszystkich terytoriów zostaną cła [z polskich portów] w niedługim czasie 
zniżone do tego stanu rzeczywistego i prawnego, w jakim były przed tą wojną [...]. 
6. W Inflantach pozostaną obie strony także przy tym stanie posiadania, w jakim były podczas 
minionego rozejmu. 
 

M. Ferenc, Epoka nowożytna. Teksty źródłowe. Tematy lekcji i zagadnienia do historii  
w szkole średniej, Kraków 2001, s. 145–146. 

 
 
9. Fragment pochodzi z dokumentu wydanego podczas zawarcia rozejmu w (0–1 p.) 
 

A. Starym Targu. 

B. Oliwie. 

C. Sztumskiej Wsi. 

D. Andruszowie. 

 
 
10. Wstaw znak „x” w kratki obok postanowień, (0–3 p.) 

które wynikaj ą z treści tekstu źródłowego. 
 

[   ] zrezygnowanie przez stronę szwedzką z pobierania ceł z polskich portów 

[   ] zrzeczenie się przez Rzeczpospolitą portów pruskich, z wyjątkiem Gdańska, Pucka 

i Królewca 

[   ] oddanie Szwecji terenów Prus Książęcych 

[   ] wycofanie wojsk szwedzkich z zajętych wcześniej polskich portów w Prusach 

Królewskich 

[   ] zatrzymanie przez Szwecję części Inflant  
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Wersja rozszerzona 

 

11. W bitwie z Turkami w 1444 r. zginął król Polski i W ęgier (0–1 p.) 

A. Kazimierz Jagiellończyk. 

B. Władysław Warneńczyk. 

C. Władysław Jagiełło. 

D. Jan Olbracht. 

 

12. W 1385 r. Polska i Litwa zawarły (0–1 p.) 

A. unię realną. 

B. traktat pokojowy. 

C. unię personalną. 

D. rozejm. 

 

13. Wstaw znak „x” obok przyczyn wybuchu powstania Chmielnickiego. (0–3 p.) 
 

[   ] próby wykorzystania Kozaków jako chłopów pańszczyźnianych 

[   ] sojusz cara Wasyla Szujskiego ze Szwecją 

[   ] spory religijne ludności prawosławnej z katolickimi jezuitami na Ukrainie 

[   ] porzucenie planów wojny z Turcją i ograniczenie rejestru kozackiego przez  

Władysława IV 

[   ] rywalizacja o panowanie na Morzu Bałtyckim 

[   ] łupieżcze wyprawy Kozaków na Turcję 

 
 
14. Wstaw znak „x” w kratki obok przyczyn wojen Polski (0–3 p.) 

ze Szwecją w pierwszej połowie XVII w. 
 
[   ] niechęć protestantów szwedzkich do katolickiego króla Zygmunta 

[   ] przybycie Dymitra Samozwańca na wschodnie kresy Rzeczypospolitej 

[   ] rywalizacja o panowanie na Morzu Bałtyckim 

[   ] zawarcie sojuszu ze Szwecją przez Wasyla Szujskiego 

[   ] inkorporacja Estonii do Rzeczypospolitej 

[   ] rywalizacja o wpływy w Mołdawii  


