Test A

………………………………………………………………………

I wojna światowa

(IMIĘ I NAZWISKO)

Test podsumowujący rozdział V
………………………………

…………………………………

(KLASA)

Zad. 1. Połącz bitwy, operacje wojskowe z właściwymi opisami

(DATA)

(6 pkt.)

1) pod Tannenbergiem

a) po raz pierwszy użyto gazów bojowych

2) nad Marną

b) zastosowanie na ogromną skale przez armię niemiecką okrętów
podwodnych U-bootów

3) pod Ypres

c) nieudana próba niemieckich wojsk przerwania blokady portów
morskich

4) nad Sommą

d) przerwania niemiecka ofensywa wojny błyskawicznej

5) bitwa jutlandzka

e) przerzucenie części sił niemieckich z frontu zachodniego na
wschodni i rozbicie wojsk rosyjskich

6) nieograniczona

f) użycie po raz pierwszy czołgów

wojna podwodna

1

2

3

4

5

6

Zad. 2. Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami

(7 pkt.)

1) Akt 5 listopada

a) 1914

2) proklamowanie ZSRR

b) 1922

3) II wojna bałkańska

c) 1917

4) bitwa pod Ypres

d) 1918

5) zamach na arcyksięcia z dynastii Habsburgów

e) 1916

6) podpisanie pokoju w Compiegne

f) 1915

7) rewolucja lutowa

g) 1913

Zad. 3. Oceń prawdziwość zdań. Przy zdaniach prawdziwych zaznacz literę P, a przy
fałszywych literę F.

(5 pkt.)

1) Do Trójporozumienia zaliczały się Niemcy, Austro-Węgry i Włochy. P/F
2) Kocioł bałkański oznaczał popularne określenie dla zróżnicowania kuchni bałkańskiej w
okresie przed wybuchem I wojny światowej. P/F
3) Zamach na arcyksięcia habsburskiego Franciszka Ferdynanda w Belgradzie stał się głównie
przyczyną wybuchu I wojny światowej. P/F
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4) W wyniku rewolucji lutowej władzę w Rosji objął Rząd Tymczasowy. P/F
5) Akt 5 listopada był jedna z prób przekonania Polaków do udziału w I wojnie światowej po
stronie państw centralnych. P/F
Zad. 4. Na podstawie zamieszczonej ilustracji i wiedzy własnej wykonaj polecenia. (3 pkt.)

a) Czego dotyczy przedstawiona ilustracja, jakiego wydarzenia?
……………………………………………………………………………………………….......
b) Kiedy miało miejsce przedstawione na ilustracji wydarzenie? Podaj rok
……………………………………………………………………………………………….......
c) Jakie konsekwencje miało miejsce niniejsze wydarzenie dla działań wojennych podczas I
wojny światowej?
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
Zad. 5. Wymień 6 rodzajów nowych rozwiązań technicznych zastosowanych podczas I
wojny światowej (broń, wynalazki).

(6 pkt.)

……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
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Zad. 6. Przyporządkuj opis do właściwej postaci historycznej
1) Ignacy Jan Paderewski

(6 pkt.)

a) reprezentował francuską delegację na konferencji
pokojowej w Paryżu
b) przygotował 14 punktowy plan pokojowy kończący I

2) Grigirij Rasputin

wojnę światową
3) Władysław Grabski

c) dokonał zamachu na następcę tronu z dynastii
Hansburgów Franciszka Ferdynanda

4) Gawriło Princip

d) reprezentował KNP w USA i w Kanadzie

5) Thomas Woodrow Wilson

e) słynny ekonomista, który brał udział w delegacji
polskiej na konferencji pokojowej w Paryżu

6) Georges Clemenceau

1

2

3

f) bliski współpracownik żony cara Mikołaja I

4

5

6

Zad. 7. Na podstawie zamieszczonej mapy i wiedzy własnej wykonaj polecenia.

Źródło mapy: Wydawnictwo Nowa Era
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(6 pkt.)

1) Wymień dwa kraje sojusznicze, które włączyły się do I wojny światowej po stronie państw
Ententy.
……………………………………………………………………………………………….......
2) Podkreśl jedną linią nazwy trzech krajów tworzących sojusz państw centralnych.
2) Otocz kółkiem nazwę kraju, który należał do sojuszu Ententy i wycofał się z udziału w I wojnie
światowej przed oficjalnym końcem wojny.
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