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1. Połącz terminy z odpowiednimi wyjaśnieniami. (0–4 p.) 

 

post miejsce, w którym zakonnicy przepisywali księgi 

opat przełożony klasztoru 

skryptorium zbiór zasad obowiązujących w zakonie 

reguła religijny, czasowy zakaz spożywania określonych pokarmów 

 

2. Przeczytaj tekst źródłowy. Następnie odpowiedz na pytania.  (0–3 p.) 

Twarz miała bardzo piękną, ale piękniejsze były jej obyczaje i cnoty. Zaszczepiła 

wiarę chrześcijańską na Litwie. Ona odnowiła Uniwersytet założony w mieście 

Kazimierzu przez króla polskiego Kazimierza II.  [...] Ona utrzymywała wielu 

utalentowanych młodzieńców odbywających naukę w szkołach średnich. Wszystkie 

swoje klejnoty, szaty, pieniądze i całą królewską spuściznę poleciła [...] wydać na 

wsparcie dla osób nieszczęśliwych i na fundację Uniwersytetu Krakowskiego. […] 

Ubogim wdowom, przybyszom, pielgrzymom i wszelkim ludziom nieszczęśliwym i 

potrzebującym okazywała wspaniałomyślną, wielką rozrzutność i hojność. Nie można 

w niej było dostrzec śladu lekkomyślności, śladu gniewu i pychy, śladu zawiści. 

Źródło: Jan Długosz, „Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego”, tłum. Julia Mrukówna, Warszawa 1981, s. 301–303. 

a) O kogo troszczyła się Jadwiga? 

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

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

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

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

b) Jakie były zasługi Jadwigi dla rozwoju Akademii Krakowskiej? 

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

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

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

..........................................................................................................................................  
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c) Jaki jest stosunek autora kroniki do Jadwigi – pozytywny czy negatywny? 

Uzasadnij swoją odpowiedź. 

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

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

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

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

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

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

 

3. Wstaw literę „P” przy zdaniach prawdziwych,  (0–4 p.) 

a literę „F” – obok zdań fałszywych. 

 

____ Koronacja Władysława Łokietka odbyła się w Krakowie. 

____ Przyczyną zawarcia unii polsko-litewskiej było zagrożenie ze strony 

Krzyżaków. 

____ Królowa Jadwiga wywodziła się z dynastii Jagiellonów. 

____ Na mocy pokoju podpisanego w 1411 roku w Toruniu Polska odzyskała 

Pomorze Gdańskie. 

 

4. Dopisz do podanych wydarzeń odpowiednie daty.  (0–6 p.) 

Następnie wstaw je w wyznaczone miejsca pod osią czasu. 

odkrycie Ameryki – ……………………… rok 

wydanie drukiem dzieła „O obrotach sfer niebieskich” – ……………………… rok 

rozpoczęcie pierwszej wyprawy dookoła świata – ……………………… rok 

 

 

XIV   XV   XVI   XVII 
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5. Połącz postacie historyczne z odpowiednimi opisami 0–5 p. 

 

 Stanisław August Poniatowski poseł, który zasłynął ze swojego protestu 

  przeciwko zatwierdzeniu aktu pierwszego 

  rozbioru Polski 

 Tadeusz Kościuszko słynny filozof żyjący w epoce oświecenia 

 Stanisław Małachowski dowódca powstania narodowego w 1794 roku 

 Tadeusz Rejtan ostatni król Rzeczypospolitej 

 Monteskiusz marszałek Sejmu Wielkiego 
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Wersja rozszerzona 

 

1. Wpisz podane wyrażenia w odpowiednie rubryki tabeli. (0–6 p.) 

witraże,   półokrągłe łuki,   grube mury,   strzeliste wieże,   małe okna,   łuki oporowe 

 

Elementy charakterystyczne dla 

architektury romańskiej 

Elementy charakterystyczne dla 

architektury gotyckiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wymień trzy skutki wielkich odkry ć geograficznych. (0–3 p.) 

 

1. ......................................................................................................................................  

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

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

2. ......................................................................................................................................  

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

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

3. ......................................................................................................................................  

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

..........................................................................................................................................  
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3. Wymień cztery postanowienia Konstytucji 3 maja. (0–4 p.) 

1. ......................................................................................................................................  

2. ......................................................................................................................................  

3. ......................................................................................................................................  

4. ......................................................................................................................................  

 

4. Przyjrzyj się zamieszczonej mapie. Następnie wykonaj polecenia. (0–3 p.) 

 

a) Zamaluj dowolnym kolorem terytorium zajęte przez Prusy w pierwszym rozbiorze 

Polski. 

b) Oznacz pionowymi liniami ziemie przyłączone do Rosji w wyniku drugiego 

rozbioru. 

c) Zaznacz poziomymi liniami obszar zagarnięty przez Austrię podczas trzeciego 

rozbioru. 


