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1. Połącz pojęcia z ich wyjaśnieniami (0-5p.) 

 

 ententa • • obóz polityczny mający na celu uzdrowienie państwa polskiego 
 plebiscyt • • katastrofa gospodarcza 
 łagry • • obozy pracy przymusowej w Związku Radzieckim 
 krach • • głosowanie ludności jakiegoś terenu 
 sanacja • • sojusz Rosji, Francji oraz Wielkiej Brytanii 
 

 

2. Przeczytaj uważnie tekst źródłowy dotyczący rozwoju  (0-4p.) 
kolei warszawsko-wiedeńskiej i wykonaj zamieszczone  
pod nim polecenia 
 
„Rok 1838 był rokiem decydującym w budowie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Z 
początkiem lipca tego roku zawiązało się dzięki inicjatywie Henryka hrabiego 
Łubieńskiego i p. Piotra Steinkellera towarzystwo, mające na celu połączenie Warszawy 
z granicą austriacką za pomocą linii kolei żelaznej i doprowadzenie tej linii do 
zbudowanej już wówczas Kolei Wiedeńskiej. Ówczesny rząd Królestwa Polskiego 
projekt ten przyjął bardzo życzliwie i popierał go”. 

 
a) Podkreśl w tekście fragment, w którym jest mowa o tym, jaki był stosunek rządu 

polskiego do budowy tej kolei. 
 
b) Napisz, kto zainicjował powstanie towarzystwa mającego na celu budowę kolei 

warszawsko-wiedeńskiej. 
 
 ................................................................................................................  
 
c) Oblicz i podaj, ile lat upłynęło od początku budowy kolei warszawsko-wiedeńskiej  

do 2014 roku. 
 
 ................................................................................................................  
 
d) Napisz, z jakim państwem miała połączyć Warszawę budowana kolej warszawsko-

wiedeńska. 
 
 ................................................................................................................  
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3. Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.  (0-6p.) 

W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 6. 
 
 

odzyskanie niepodległości przez Polskę 

wybuch I wojny światowej 

Bitwa Warszawska 

początek budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego 

III powstanie śląskie 

rewolucja w Rosji 

 
 
4. Zaznacz jedno wyrażenie w każdym nawiasie,  (0-2p.) 

tak aby powstały zdania prawdziwe. 
 

• W 1807 roku z większości ziem zaboru pruskiego utworzono  
(Królestwo Polskie / Księstwo Warszawskie). 

 

• Wojna toczona na ziemiach polskich w latach 1830–1831 zakończyła się  
sukcesem (Polaków / Rosjan). 
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Wersja rozszerzona 
 
 

1. Wyjaśnij poj ęcia  (0-6p.) 
 

 branka ..................................................................................................  

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

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

 emigracja ..................................................................................................  

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

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

 rusyfikacja ..................................................................................................  

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

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

 abdykacja ..................................................................................................  

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

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

 artykuły henrykowskie ..................................................................................................  

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

  ..................................................................................................  
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2. Wpisz do tabeli przyczyny i skutki wielkich odkryć  (0-9p.) 
geograficznych. Skorzystaj z podanych wyrażeń. 

 
zniszczenie cywilizacji Azteków, Majów i Inków,   dostarczanie złota i srebra do Europy, 

konieczność znalezienia nowej drogi do Indii,    powstanie niewolnictwa, chęć zdobycia 

sławy i bogactwa,     potwierdzenie teorii mówiącej o kulistości Ziemi, chęć zdobywania 

cennych towarów (na przykład przypraw) bez pośredników, rozwój wiedzy o świecie 

 
 
 

przyczyna skutek 
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3. Przy każdym pojęciu wpisz literę, którą oznaczono (0-9p.) 
wyjaśnienie 

 
 rewolucja ............. 

 terror ............. 

 komunizm ............. 

 sufrażystki ............. 

 emigracja ............. 

 partia polityczna ............. 

 związek zawodowy ............. 

 kolonializm ............. 

 koalicja ............. 

 
 
A dążenie państwa do podporządkowania sobie gospodarki innego kraju 
 
B wyjazd na stałe do obcego kraju 
 
C gwałtowna zmiana, na przykład zbrojne obalenie władzy 
 
D sojusz wojskowy kilku państw 
 
E okrutne metody rządzenia, zastraszanie innych 
 
F organizacja mająca program rządzenia państwem, dążąca do objęcia władzy 
 
G domagały się w XIX wieku równych praw dla kobiet 
 
H pogląd głoszący, że sprawiedliwość można osiągnąć poprzez zniesienie własności 

prywatnej 
 
I organizacja skupiająca robotników i broniąca ich praw 


