Test podsumowujący III rozdział
………………………………………………………………………

„Wojny i upadek Rzeczypospolitej”

(IMIĘ I NAZWISKO)

gr. A
………………………………

…………………………………

(KLASA)

(DATA)

Zad 1. Napisz przy wydarzeniach historycznych odpowiednie daty (rok).
Wydarzenie historyczne

(5 pkt)
Data (rok)

a) bitwa pod Wiedniem
b) wybuch powstania styczniowego
c) uchwalenie Konstytucji 3 maja
d) I rozbiór Polski
e) rozpoczęcie potopu szwedzkiego
Zad. 2. Określ, kim były wymienione postacie, jaki miały zawód lub co dokonały.
Postać historyczna

(3 pkt)

Zawód/dokonania

a) Wojciech Bogusławski
b) Ignacy Krasicki
c) Marcello Bacciarelli
Zad. 3. Oceń, czy zdania są prawdziwe zaznaczając (P) lub fałszywe zaznaczając (F). (5 pkt)
a) Legiony Polskie we Włoszech zostały założone przez Jana Henryka
Dąbrowskiego.

P

F

b) Obiady czwartkowe były organizowane przez króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego na Wawelu.

P

F

c) Jan Zamoyski osiągnął w Rzeczypospolitej dwa najważniejsze stanowiska –
hetmana i kanclerza.

P

F

d) Maria Curie-Skłodowska otrzymała dwie nagrody Nobla za odkrycie
promieni X oraz polonu.

P

F

e) Oblężenie Częstochowy było prowadzone przez Szwedów

P

F
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Zad. 4. Wymień 3 skutki wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII wieku.

(3 pkt)

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Zad. 5. Dopasuj postać historyczną do wydarzenia oraz wydarzenie do postaci historycznej z
podanych w ramce.

(6 pkt)

Augustyn Kordecki, Jan Zamoyski, Kara Mustafa, powstanie styczniowe, otrzymanie
nagrody Nobla, powstanie Kościuszkowskie

oblężenie Wiednia
oblężenie Jasnej Góry
założenie Zamościa
Romuald Traugutt
Wojciech Bartos
Maria Curie-Skłodowska
Zad. 6. Połącz odpowiednio w pary hasła z wyjaśnieniami wpisując właściwą literkę do tabeli.
(5 pkt)
1. tytuł dowódcy wojsk w dawnej Rzeczpospolitej

a) konspirator

2. przymusowy pobór do wojska rosyjskiego

b) hetman

3. osoba działająca w ukryciu, przygotowująca wybuch

c) kadeci

powstania lub prowadząca powstanie
4. zbrojna pomoc dla oblężonego zamku lub miasta

d) branka

5. uczniowie Szkoły Rycerskiej

e) odsiecz

1
2
3
4
5

Zad. 7. Uzupełnij podstawowe informacje do polskiego hymnu narodowego.

(6 pkt)

Oficjalna nazwa hymnu narodowego – …………………………………………………………
Nazwa

pieśni

zanim

została

ona

hymnem

narodowym

–

………………………

…………………………………………………………………
Data powstania pieśni – ………………………………………………
Kraj

i

miejsce

powstania

pieśni

–

………………………

………………………………………………………………………
Data oficjalnego uznania pieśni za polski hymn narodowy – ……………………………………
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Zad. 8. Wymień 2 przyczyny wojen polsko-szwedzkich.

(2 pkt)

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Zad. 9. Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrażeniami z ramki wybierając właściwe.

(10 pkt)

Powstanie Kościuszkowskie wybuchło w roku …………… Inaczej jest ono nazywane
…………………………………………

Podczas

powstania

wzięli

udział

……………………… jako kosynierzy. Powstanie miało na celu …………………………
…………………………………………………………………

Na

jego

czele

stanął

………………………………… Podczas powstania doszło do ………………………… dla
Polaków bitwy pod Racławicami i ……………………… dla Polaków bitwy pod
Maciejowicami.

Bitwa

pod

Racławicami

została

ukazana

na

obrazie

………………………………, który został namalowany przez dwóch artystów malarzy
……………………………… i ……………………………………
1794/1795; potopem szwedzkim/insurekcją; mieszczanie/chłopi; uratowanie resztek
Rzeczypospolitej po III rozbiorze/ resztek Rzeczypospolitej po II rozbiorze; Romuald
Traugutt/Tadeusz Kościuszko; zwycięskiej/przegranej; zwycięskiej/przegranej; Horyzont
Racławicki/Panorama Racławicka; Jana/Matejkę/Jana Stykę; Wojciecha Kossaka/Marcello
Bacciarellego.
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