Test podsumowujący III rozdział

………………………………………………………………………

„Wojny i upadek Rzeczypospolitej”

(IMIĘ I NAZWISKO)

gr. B

………………………………

…………………………………

(KLASA)

(DATA)

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

(5 pkt)
Data (rok)

a) II rozbiór Polski
b) bitwa pod Racławicami
c) zakończenie potopu szwedzkiego
d) III rozbiór Polski
e) napisanie Pieśni Legionów Polskich we Włoszech
Zad. 2. Określ, kim były wymienione postacie, jaki miały zawód lub co dokonały.
Postać historyczna

(3 pkt)

Zawód/dokonania

a) Adam Naruszewicz
b) Marcello Bacciarelli
c) Stanisław Konarski
Zad. 3. Oceń, czy zdania są prawdziwe zaznaczając (P) lub fałszywe zaznaczając (F). (5 pkt)
a) Tekst pieśni dla Legionów Polskich napisał Karol Kniaziewicz.

P

F

b) Reformą edukacji za króla Stanisława Augusta Poniatowskiego było
utworzenie Komisji Edukacji Narodowej.

P

F

c) Jan Zamoyski prowadził odsiecz pod Wiedeń przeciwko Turkom.

P

F

d) Drugą nagrodę Nobla Maria Curie-Skłodowska otrzymała wraz ze swoim
mężem Piotrem Curie

P

F

e) Wojna szarpana Stefana Czarnieckiego była prowadzona przeciwko
Szwedom

P

F
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Zad. 4. Wymień 2 przyczyny wojen polsko-szwedzkich.

(2 pkt)

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

(5 pkt)

utworzenie Legionów Polskich we Włoszech, bitwa pod Racławicami, napisanie pieśni dla
Legionów Polskich, Stanisław August Poniatowski, Stefan Batory, Tadeusz Kościuszko

Józef Wybicki
Bartosz Głowacki
Jan Henryk Dąbrowski
powstanie Akademii Wileńskiej
bitwa pod Maciejowicami
Konstytucja 3 maja
Zad. 6. Połącz odpowiednio w pary hasła z wyjaśnieniami wpisując właściwą literkę do tabeli.
(5 pkt)
1. ludzie, którzy wyjechali z kraju ojczystego

a) husaria

celem osiedlenia się na obcej ziemi
2. przywódca powstania, dowodził oddziałami powstańczymi

b) wezyr

3. chłop biorący udział w powstaniu walcząc przy pomocy kosy

c) emigranci

4. tytuł dowódcy wojsk tureckich

d) dyktator

5. ciężka jazda polska z długimi kopiami i skrzydłami

e) kosynier

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

1
2
3
4
5
(5 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 3 skutki wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII wieku.

(3 pkt)

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

(10 pkt)

Powstanie styczniowe wybuchło w roku …………… Na jego czele stanął ……………………
………………………… Podczas powstania miało miejsce ……………………………………
………………………… Powstanie styczniowe miało charakter ……………………………,
ponieważ siły rosyjskie były znacznie liczniejsze oraz lepiej uzbrojone. Przywódca powstania
zreorganizował je, działacze powstańczy, oddziały działały w tajemnicy, stąd nazywano
struktury powstańcze ……………………………………………………………………………
Powstanie zostało poprzedzone …………………, czyli przymusowym poborem do wojska
……………………………… Powstańcy dysponowali skromną bronią, głównie szablami,
strzelbami myśliwskimi i ………………… Powstanie zakończyło się w roku ………………,
ale ostatni z dowódców powstańczych oddziałów wpadł w ręce żołnierzy rosyjskich w roku
………………
1864/1863; Tadeusz Kościuszko/Romuald Traugutt; 8 bitew i potyczek/ponad 1200 bitew i
potyczek; regularnej wojny/partyzancki; polskim państwem podziemnym/spiskiem
podchorążych; amnestią/branką; rosyjskiego/pruskiego; działami/kosami; 1863/1864;
1864/1865.
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