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Grupa A Klasa ....................

Imię ..................................................................................

Z historią na ty

1 Wyjaśnij, czym zajmuje się historia. ( ... / 1 p.)

2 Przyporządkuj wymienione poniżej źródła historyczne do źródeł pisanych i niepisanych. 

1. _____ 2. _____

( ... / 1 p.)

3 Przyporządkuj podane zdania do odpowiedniej kategorii.

1. _____ 2. _____

( ... / 1 p.)

4 Wybierz właściwe dokończenie zdania, a następnie uzasadnij swój wybór. W tym celu zaznacz
odpowiedź A albo B oraz 1 lub 2.
Stanisław August Poniatowski to postać

( ... / 1 p.)

5 Zaznacz dwa zdania dotyczące legend.
A. Nawiązują do wydarzeń historycznych.
B. Występują w nich wyłącznie postacie historyczne.
C. Są wiarygodnym źródłem historycznym. 
D. Pojawiają się w nich fantastyczne zdarzenia.

( ... / 1 p.)

6 Przeczytaj tekst. Następnie wykonaj polecenie. 
Widziałeś kiedyś wzburzone fale Morza Bałtyckiego, nad szarą wodą chmury, a w wietrze szum wielu, wielu
fal.[...]Trochę się bałeś, oglądając z brzegu niespokojne morze? Było głośne, a pośród wiatru i szumu fal coś
świszczało, jęczało, zawodziło jakby smutnym głosem? Może to był pewien młody rybak, zakochany niegdyś w
Królowej Bałtyku, Juracie, których miłość zniszczył zazdrosny bóg Perkun? [Perkun] cisnął piorunem w wody
Bałtyku, ogień zniszczył bursztynowe komnaty pałacu Juraty.[...] A gdy na plaży znajdziesz bursztyn,
przypomnij sobie o Królowej Bałtyku, czy to kawałeczek ściany ugodzonego piorunem Perkuna pałacu
Juraty?

Źródło: M. Korczyńska, Jurata, królowa Bałtyku, Toruń 2011.
Zaznacz właściwe dokończenie zdań.
1. Tekst jest fragmentem

2. Bursztynowy pałac królowej Bałtyku Juraty zniszczył bóg

( ... / 2 p.)

7 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
Drzewo genealogiczne to
A. zbiór pamiątek rodzinnych.
B. efekt pracy konserwatora zabytków.
C. wykres przedstawiający stopień pokrewieństwa między członkami rodu.
D. przykład źródła historycznego niematerialnego.

( ... / 1 p.)

8 Wymień jeden polski symbol narodowy i go opisz. 
Polski symbol narodowy: ..……………………………………………………… 
Opis:

( ... / 2 p.)

1. Źródła pisane A. listy
2. Źródła niepisane B. kroniki

C. obyczaje
D. tradycja

1. Postać legendarna. A. Na przykład król Stanisław August Poniatowski.
2. Postać historyczna. B. Nie ma pewności, że istniała naprawdę.

C. Jest bohaterem legendy.
D. To prawdziwa postać z przeszłości.

A. baśniowa,
ponieważ

1. jest bohaterem opowieści o fantastycznych wydarzeniach.

B. historyczna, 2. jego istnienie potwierdzają źródła historyczne.

A. kroniki. B. relacji historyka. C. legendy. D. artykułu historycznego.

A. Perkun. B. Neptun. C. Posejdon. D. Mars.
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9 Uzupełnij fragment polskiego hymnu narodowego. 
Przejdziem Wisłę, ........................................................................................, 
Będziem ..................................................................................., 
Dał nam przykład ................................................................................, 
............................................................................... mamy.
Marsz, marsz, ................................................................................., 
.............................................................................. do Polski. 
Za Twoim przewodem 
............................................................................. z narodem.

( ... / 2 p.)

10 Przyporządkuj do odpowiednich miejsc podane niżej pojęcia. 

1. _____ 2. _____

( ... / 1 p.)

11 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
Najstarszym polskim symbolem narodowym jest

( ... / 1 p.)

12 Uzupełnij zdania podanymi wyrazami w odpowiedniej formie. 
cyfra, oś czasu, chronologia, data, rok
Określaniem kolejności wydarzeń historycznych zajmuje się nauka zwana ............................................... . Jej
zadaniem jest ustalanie .................................................. poszczególnych zdarzeń z przeszłości – historycy
starają się określić dzień, miesiąc i .............................................. każdego z nich. Kolejność wydarzeń
przedstawia się na linii nazywanej ...................................... ......................................... .

( ... / 1 p.)

13 Przyporządkuj każdej epoce odpowiadnie zdanie, wybierając spośród oznaczonych literami A–D. 

1. _____ 2. _____

( ... / 1 p.)

14 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Epoka historyczna, która trwała najdłużej, to

( ... / 1 p.)

15 Przyporządkuj epokom historycznym odpowiednie opisy.

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 3 p.)

16 Zapisz podane liczby za pomocą cyfr rzymskich. 
14 – .........................           123 – .........................          1995 – .........................

( ... / 3 p.)

17 Zapisz podane liczby za pomocą cyfr arabskich.
VIII – .........................       XIX – .........................       MDVI – .........................

( ... / 3 p.)

18 Określ, w którym wieku miały miejsce podane niżej wydarzenia. 
A. Wybuch powstania Spartakusa w 73 roku p.n.e. – ……………………. 
B. Chrzest Mieszka I w 966 roku – ………………………………………. 
C. Unia w Krewie w 1385 roku – ………………………………………… 
D. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku – ………………

( ... / 4 p.)

1. Ojczyzna A. państwo
2. Mała ojczyzna B. miasto

C. wieś
D. Polska
E. dzielnica
F. Francja

A. flaga. B. godło.

1. Średniowiecze. A. W tej epoce ludzie polecieli w kosmos.
2. Współczesność. B. Okres, który trwał przez 1000 lat.

C. To epoka rycerzy, zamków i wysokich katedr.
D. Epoka, która trwa obecnie.

A. starożytność.   B. średniowiecze.  C. nowożytność. D. współczesność.

1. Starożytność. A. Epoka historyczna, która trwała około 1000 lat.
2. Średniowiecze. B. Epoka, która rozpoczęła się wraz z wynalezieniem

pisma.
3. Nowożytność. C. W tej epoce ludzie polecieli w kosmos.

D. W tym okresie wynaleziono między innymi
telefon. 
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19 Określ, w którym wieku miały miejsce podane niżej wydarzenia. 
A. Wybuch powstania Spartakusa w 73 roku p.n.e. – ……………………. 
B. Chrzest Mieszka I w 966 roku – ………………………………………. 
C. Unia w Krewie w 1385 roku – ………………………………………… 
D. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku – ………………

( ... / 4 p.)

20 Zapisz w porządku chronologicznym podane niżej daty wydarzeń historycznych. Zacznij od
najstarszego wydarzenia. 
44 rok p.n.e., 1025 rok, 1364 rok, 1980 rok, 216 rok p.n.e., 1795 rok  
  
 

( ... / 1 p.)

21 Przyporządkuj podane poniżej daty do odpowiednich miejsc. 

1. _____ 2. _____

( ... / 1 p.)

22 Przyporządkuj do terminów odpowiednie wyjaśnienia.

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 3 p.)

23 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
Miejsca ważnych bitew na mapach historycznych oznacza się zazwyczaj

( ... / 1 p.)

1. Pierwsza połowa wieku. A. 1551 rok
2. Druga połowa wieku. B. 1001 rok

C. 158 rok p.n.e.
D. 2015 rok

1. Róża wiatrów. A. Wyjaśnia znaczenie symboli użytych na mapie. 
2. Legenda. B. Ukazuje mniejszy teren niż mapa, na przykład

obszar miasta. 
3. Plan. C. Informuje o stopniu pomniejszenia terenu na

mapie. 
D. Wskazuje poszczególne strony świata. 

A. niebieskim kółkiem. C. skrzyżowanymi mieczami lub szablami.
B. symbolem korony. D. trójkątem.


