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Klasa IV

Pytania egzaminacyjne

1. Co jest Twoją„małą Ojczyzną”? Co o niej wiesz? (skąd pochodzi jej nazwa, jak długo 

istnieje, czy związane są z nią jakieś wydarzenia z przeszłości).

2. Jakie są polskie symbole narodowe i jaka jest ich historia?

3. Z jakimi wydarzeniami z przeszłości wiążą się nasze święta narodowe: 3 maja i 11 

listopada?

4. Co nazywamy przyczyną, a co skutkiem jakiegoś wydarzenia historycznego? Pokaż to na 

przykładzie konkretnego wydarzenia.

5. Czym są źródła historyczne? Jaki jest ich podział? Podaj przykłady.

6. Co w historii nazywamy chronologią? Do czego jest nam ona potrzebna?

7. Na jakie epoki historyczne dzielą się dzieje ludzkości? Jaki jest zakres czasowy tych epok

(od kiedy do kiedy trwa dana epoka)?

8. Jak się ustala do którego wieku należy dane wydarzenie (naszej ery i przed naszą erą)?

9. Z jakimi wydarzeniami wiążą się osoby Mieszka I i Dobrawy?

10. Kim był Bolesław Chrobry? Co oznacza jego przydomek „Chrobry”, jak myślisz, 

dlaczego został dodany do jego imienia? 

11. Tylko jeden króle w dziejach Polski otrzymał przydomek „Wielki”. Kto nim był i za 

jakie zasługi tak został określony?

12. Dlaczego doszło do małżeństwa królowej Polski Jadwigi z wielkim księciem litewskim 

Jagiełłą?

13. Kim był Zawisza Czarny? Co oznacza powiedzenie: „Polegać jak na Zawiszy”?

14. O kim mówi i co oznacza powiedzenie: „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”?

15. Jakie zasługi dla Polski w czasie wojny ze Szwecją miał Stefan Czarniecki? Co wiesz o 

przebiegu tej wojny?

16. Dlaczego Polacy walczyli z Turkami pod Wiedniem – tak daleko od Polski?

17. Jakie osiągnięcia miał na swoim koncie król Stanisław August Poniatowski? Jakie 
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negatywne wydarzenia obciążają panowanie tego króla?

18. Co nazywamy insurekcją kościuszkowską? Kim był Tadeusz Kościuszko?

19. Co oznaczają słowa naszego hymnu narodowego: „Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi 

włoskiej do Polski...”?

20. W jaki sposób walczyli powstańcy styczniowi? Jaki był tego powód?

21. Jakich znasz bohaterów z czasów postania styczniowego?

22. Kim była Maria Skłodowska-Curie? Dlaczego swoich odkryć dokonywała we Francji?

23. Co się wydarzyło podczas strajku we Wrześni? Czego dotyczyło to wydarzenie? 

24. Jaką rolę odegrał Józef Piłsudski w odzyskaniu niepodległości przez Polskę?

25. Jakie wydarzenie określa się mianem bitwy warszawskiej? Jakie było jej znaczenie dla 

Polski i Europy?

26. Jakie znasz osiągnięcia Polski międzywojennej (1918-1939)?

27. Jakich znasz polskich bohaterów z czasów II wojny światowej? Opowiedz o 2-3 takich 

postaciach.

28. Jakie znasz bitwy, w których walczyli Polacy podczas II wojny światowej? Opowiedz o 

2-3 takich wydarzeniach.

29. Jakie znaczenie miało dla Polaków wybranie Karola Wojtyły na papieża?

30. Co się wydarzyło w Polsce w sierpniu 1980? Do czego przyczyniły się wydarzenia z 

tego okresu?

Wiem, co trzeba
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