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Wersja podstawowa 

 

1. Uzupełnij fragment tekstu polskiego hymnu narodowego. (0–7 p.) 

Jeszcze Polska  ................................................... , 

 ...............................................................  żyjemy. 

Co nam  ................................................ przemoc, 

wzięła .................................................................. . 

 

Marsz, marsz,  ..................................................... , 

  ............................................................ do Polski, 

Za Twoim przewodem 

 ..........................................................   z narodem 

 

 

2. Połącz terminy z odpowiednimi wyjaśnieniami. (0–3 p.) 
 

1. muzeum a. jedną z jego części jest sala wystawowa 

2. archiwum b. można tam obejrzeć na przykład dawne chłopskie chaty 

3. skansen  c. przechowuje się tam dokumenty 
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3. Zapoznaj się z zamieszczoną mapą Polski. Następnie zapisz we (0–4 p.) 

właściwych miejscach litery odpowiadające podanym nazwom miast i regionów. 

 

A. Warszawa B. Pomorze Gdańskie       C. Górny Śląsk D. Małopolska 

 

4. Wstaw literę „P” w kratki obok zdań prawdziwych,  (0–3 p.) 

a literę „F” – obok zdań fałszywych. 

____ Genealodzy prowadzą badania za pomocą georadaru. 

____ Lech i Rus to postaci legendarne. 

____ „Kronika” Gala Anonima to przykład źródła pisanego. 

 

5. Określ, w którym wieku odbyły się podane wydarzenia. (0–5 p.) 

Wojna w obronie Konstytucji 3 maja w 1792 roku -  ............................  

Zjazd gnieźnieński w 1000 roku -  .........................................................  
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Zamach na World trade Center 11 września 2001 roku -  ......................  

Upadek cesarstwa wschodniorzymskiego w 1453 roku -  ......................  

Bitwa pod Kannami w roku 216 p.n.e.. -  ...............................................  

 

6. Wstaw literę „P” w kratki obok zdań prawdziwych, (0–4 p.) 

a literę „F” – przy zdaniach fałszywych. 

____ Mieszko I był synem Bolesława Chrobrego. 

____ Kazimierz Wielki założył Akademię Krakowską. 

____ Zawisza Czarny walczył z Turkami pod Wiedniem. 

____ Józef Piłsudski był Naczelnikiem Państwa Polskiego. 

 

7.  Wymień trzy znane ci postaci z historii Polski czasów II wojny światowej (0–3 p.) 

 

 

 

 

 

9. Połącz pojęcia z odpowiednimi wyjaśnieniami. Do litery z hasłem dopisz 

odpowiednią cyfrę z definicją.  (0–3 p.) 

A. konspirator  

B. hetman  

C. monarcha 

 

1. tytuł dowódcy wojsk w dawnej Polsce 

2. osoba skrycie, w tajemnicy przygotowująca jakieś przedsięwzięcie 

3. najwyższy urząd w dawnej Polsce 

4. władca państwa: król, cesarz, car 
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A –                    B –                  C –   

 

10. Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej, począwszy od najwcześniejszego 

  (0–2 p.) 

Odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów  

Aresztowanie rotmistrza Pileckiego  

Powstanie związku zawodowego „Solidarność”  

Budowa portu w Gdyni 


