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Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ................................

Liczba punktów ...... / 39

Dział II
1 Podkreśl wers, w którym zapisano nazwy trzech izb sejmu walnego.

A. marszałek, izba poselska, senat             C. król, izba poselska, senat 
B. król, izba gmin, senat                             D. marszałek, izba poselska, rada królewska

( ... / 1 p.)

2 Podkreśl właściwe dokończenie zdania.
W 1525 roku w Krakowie odbył się
A. zjazd królów.       B. traktat pokojowy.        C. rozejm.             D. hołd lenny.
            

( ... / 1 p.)

3 Wykonaj polecenia na podstawie ilustracji.

1. Nazwij poszczególne grupy szlachty.
A. ________________________ B. ________________________  
C. ________________________ D.________________________ 
2. Uporządkuj przedstawicieli stanu szlacheckiego pod względem zamożności.
Zacznij od najzamożniejszego. 
A. ___ B. ___ C. ___ D. ___  
3. Napisz, który rodzaj broni był oznaką przynależności do stanu szlacheckiego.

( ... / 3 p.)

A B C D

4 Dopisz właściwy termin do każdej definicji. Wybierz odpowiedzi spośród podanych
poniżej.
sejmik ziemski, gołota, arras, innowierca
1. Ozdobna tkanina, którą dekorowano komnaty zamku. __________
2. Zgromadzenie szlachty z danego regionu kraju. __________
3. Osoba wyznająca inną religię niż ludność z jej otoczenia.  __________
4. Szlachta nieposiadająca majątku. __________

( ... / 4 p.)

5 Dopisz właściwą datę do każdego wydarzenia. Wybierz odpowiedzi spośród
podanych poniżej. 
1505 rok, 1466 rok, 1573 rok, 1569 rok
1. wydanie Aktu konfederacji warszawskiej – _________
2. zawarcie unii lubelskiej – _________
3. odzyskanie Pomorza Gdańskiego – _________
4. uchwalenie konstytucji Nihil novi – _________

( ... / 4 p.)
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6 Dopasuj do każdego władcy właściwą literę z opisem wydarzeń, które rozegrały się
w czasie jego panowania.
Jan Olbracht ........                                Zygmunt II August ........
Zygmunt I Stary ........                          Henryk Walezy ........

A. pierwsza wolna elekcja     B. unia lubelska      C. wyprawa mołdawska   D. hołd pruski

( ... / 4 p.)

7 Dopisz do każdej daty właściwą literę z opisem wydarzeń.
1496 rok – ........           1514 rok – ........               1563 rok – ........            1573 rok – ........

A. bitwa pod Orszą                                 C. statuty piotrkowskie
B. pierwsza wolna elekcja                       D. wybuch wojny o Inflanty

( ... / 4 p.)

8 Wybierz właściwe uzupełnienie każdego zdania spośród oznaczonych literami A–C.
Pierwszego przekładu Biblii na język polski dokonał (1.) _______. Rozwojowi
piśmiennictwa sprzyjały pierwsze stałe (2.) _______. Wiek (3.) _______to okres, w
którym powstały podstawy dzisiejszej gramatyki i ortografii języka polskiego. 

1. A. Jakub Wujek                   B. Mikołaj Rej                     C. Jan Kochanowski
2. A. szkoły                              B. drukarnie                         C. biblioteki
3. A. XVI                                 B. XIX                                  C. XII

( ... / 3 p.)

9 Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach
prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.
1. Szlachta to potomkowie mieszczaństwa, które pod koniec XV wieku zajęło się
zarządzaniem swoimi majątkami ziemskimi.   P/F
2. Pierwsze obrady sejmu walnego odbyły się w 1493 roku.   P/F
3. Szlachta zagrodowa to najbogatsza grupa polskiej szlachty.    P/F

( ... / 3 p.)

10 Wpisz w puste miejsca litery odpowiadające przyczynom i skutkom podanych
wydarzeń. Wybierz odpowiedzi spośród podanych.
A. likwidacja państwa zakonnego w Prusach
B. dążenie do ścisłego połączenia Polski i Litwy
C. powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
D. przegrana zakonu krzyżackiego w wojnie z Polską

( ... / 4 p.)

Przyczyna Wydarzenie Skutek

hołd pruski

unia lubelska

11 Przyjrzyj się osi czasu. Następnie zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Rzeczpospolita Obojga Narodów powstała w okresie oznaczonym na osi czasu literą
1. B.              2. C.                 3. D.             4. E.
 

( ... / 1 p.)

12 Uporządkuj wydarzenia z czasów panowania ostatnich Jagiellonów w kolejności
chronologicznej. Rozpocznij od wydarzenia, które było pierwsze.

.......... hołd pruski                              .......... bitwa pod Orszą

.......... konfederacja warszawska       .......... statuty piotrkowskie

( ... / 1 p.)
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13 Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem wielonarodowościowym i
wielowyznaniowym. Przyporządkuj słowa do poniższych terminów.
katolicy, Żydzi, prawosławni, Tatarzy, Rusini, muzułmanie, luteranie, Litwini, wyznawcy
judaizmu, Ormianie, arianie, Niemcy, Polacy
Wielonarodowość: ................................................................................................................
Wielowyznaniowość: ............................................................................................................

( ... / 2 p.)

14 Przyjrzyj się mapie. Następnie wykonaj zadania.

1. Dokończ zdanie.
Port morski, który w XVI wieku zasłużył na miano polskiego okna na świat, to
A. Gdańsk.             B. Elbląg.      C. Królewiec.         D. Ryga.
2. Wybierz właściwy ciąg zawierający porty rzeczne na Wiśle, czyli głównym szlaku
transportowym Rzeczypospolitej.
A. Brześć Litewski – Warszawa – Toruń – Grudziądz 
B. Sandomierz – Kazimierz Dolny – Toruń – Grudziądz
C. Sandomierz – Kazimierz Dolny – Łomża – Toruń
D. Brześć Litewski – Łomża – Toruń – Grudziądz 

( ... / 2 p.)

15 Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź „A” albo „B” i jej uzasadnienie 1., 2. albo 3. 
W XVI wieku Rzeczpospolita była nazywana

( ... / 2 p.)


