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

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

I LO PP - Oświecenie

1 Przyporządkuj wynalazki do ich twórców. 

1. _____ 2. _____

( ... / 1 p.)

2 Spośród wymienionych poniżej zmian zachodzących w Wielkiej Brytanii podkreśl te, które stanowiły
społeczne skutki rewolucji agrarnej.
A. nasilenie procesu ogradzania
B. migracja chłopów pozbawionych ziemi do miast lub emigracja do kolonii
C. rozwój miast i przemysłu
D. wprowadzenie upraw ziemniaka
E. wytwarzanie wyłącznie wełny w wielkich gospodarstwach rolnych
F. ukierunkowanie wielkich gospodarstw rolnych na masową produkcję

( ... / 3 p.)

3 Przyporządkuj imię i nazwisko do podanych opisów. 

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 1 p.)

4 Przyporządkuj osiągnięcia naukowe do ich autorów. 

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 1 p.)

5 Przyporządkuj twórców do tytułów ich dzieł.  

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 1 p.)

6 Uzupełnij tabelę. ( ... / 4 p.)

1. John Kay A. skonstruowanie siewnika zbożowego
2. James Hargreaves B. opatentowanie tzw. latającego czółenka

C. zbudowanie pierwszego mostu z żelaza
D. skonstruowanie mechanicznej przędzarki

1. Historyk, opublikował sześć tomów Historii
narodu polskiego, uczestnik obiadów czwartkowych,
redaktor czasopisma „Zabawy Przyjemne i
Pożyteczne”.

A. Wojciech Bogusławski

2. Reformator szkolnictwa i pisarz polityczny, napisał
O skutecznym rad sposobie oraz założył w Warszawie
Collegium Nobilium.

B. Ignacy Krasicki

3. Dyrektor Teatru Narodowego propagujący na
deskach teatralnych oświeceniowe idee i postawy
patriotyczne. 

C. Adam Naruszewicz

D. Stanisław Konarski

1. Alessandro Volta A. sformułowanie prawa powszechnego ciążenia
2. Karol Linneusz B. skonstruowanie piorunochronu
3. Izaak Newton C. stworzenie klasyfikacji gatunków roślin i zwierząt

D. zbudowanie baterii elektrycznej

1. Emil, czyli o wychowaniu A. Antonio Canova
2. Podróże Guliwera B. Denis Diderot
3. Psyche budzona przez pocałunek Kupidyna C. Jean-Jacques Rousseau

D. Jonatan Swift

Imię i nazwisko Wynalazek

Benjamin Franklin A

B kondensator i bateria elektryczna

C skala mierzenia temperatury mająca 212 stopni, która
przyjęła się tylko w krajach anglosaskich

Joseph Montgolfier D
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7 Przyporządkuj państwom reformy, które w nich przeprowadzono. ( ... / 3 p.)

8 Podaj władców, za których panowania przeprowadzono podane reformy.  
A. Rozpoczęto akcję szczepień przeciwko ospie.  
B. Wprowadzono powszechny obowiązek szkolny. 
C. W ramach reformy systemu podatkowego opodatkowano szlachtę i duchowieństwo. 
D. Zlikwidowano szlachecki samorząd i wprowadzono administrację centralną.

( ... / 4 p.)

9 Na podstawie karykatury wyjaśnij, jaka była struktura społeczeństwa
francuskiego przed rewolucją. Scharakteryzuj każdy ze stanów
społecznych.

( ... / 4 p.)

10 Przyporządkuj stronnictwom politycznym zasiadającym w Konstytuancie odpowiadające im poglądy.

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 3 p.)

11 Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy
fałszywych.

( ... / 1 p.)

1. Rosja A. podzielenie kraju na gubernie
2. Prusy B. stopniowe przejęcie majątków klasztornych przez

władcę
3. Austria C. zlikwidowanie szlacheckiego samorządu i

wprowadzenie administracji centralnej
D. wprowadzenie tzw. tabeli rang, czyli hierarchii
urzędów cywilnych i stopni wojskowych
E. stworzenie nowoczesnej armii, w której panowała
bardzo surowa dyscyplina
F. utworzenie sieci szkół państwowych

1. Lewa strona sali (jakobini i kordelierzy)
2. Środek sali (konstytucjonaliści)
3. Prawa strona sali (arystokracja i wyższe duchowieństwo)
A. Byli zwolennikami silnej władzy króla.
B. Żądali wprowadzenia powszechnego prawa wyborczego.
C. Chcieli zniesienia monarchii.
D. Sprzeciwiali się prawu wyborczemu dla wszystkich.
E. Zwolennicy wprowadzenia ustroju takiego jak w Stanach Zjednoczonych, ale ze zmianami.
F. Zgadzali się na równość wszystkich obywateli, ale z przywilejami dla szlachty i kleru.

1. Średnia długość życia Europejczyków w XVIII wieku wynosiła ponad 65 lat. P F

2. Karol Linneusz stworzył klasyfikację roślin i zwierząt według gatunków, która
stała się wzorcowa dla innych badaczy. P F

3. Ustanowienie sankcji pragmatycznej umożliwiało dziedziczenie korony Austrii
przez kobiety. P F
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12 Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy
fałszywych.

( ... / 1 p.)

13 Spośród wymienionych poniżej wydarzeń zaznacz te, które stanowiły przyczyny wybuchu rewolucji
francuskiej.
A. wprowadzenie cenzusu majątkowego
B. częste klęski nieurodzaju
C. rozpoczęcie wojny z Austrią
D. katastrofalny stan finansów państwa
E. wprowadzenie trójpodziału władzy
F. obciążenie stanu trzeciego kosztami utrzymania państwa
G. zaangażowanie się Francji w wojnę siedmioletnią
H. nieudolne rządy króla
I. ograniczone możliwości społecznego awansu
J. próby dechrystianizacji kraju

( ... / 5 p.)

14 Przyporządkuj poglądy do ugrupowań politycznych z okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 1 p.)

15 Podkreśl trzy pozytywne skutki rządów jakobinów.
A. Rekwizycje produktów rolnych na rzecz wojska.
B. Obniżenie cen żywności.
C. Przekazanie chłopom użytkowanej przez nich ziemi.
D. Sztywne określenie cen produktów dostępnych na rynku.
E. Uchwalenie przez Konwent nowej konstytucji.
F. Przyznanie praw wyborczych jedynie odpowiednio zamożnym obywatelom.

( ... / 3 p.)

16 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Wydarzenie, do którego doszło w 1794 r. po zawiązaniu spisku w obawie przed kolejną falą egzekucji, to
A. skazanie na śmierć Georges’a Dantona.
B. rozpoczęcie powstania w Wandei.
C. przewrót termidoriański.
D. wprowadzenie monarchii konstytucyjnej. 

( ... / 1 p.)

1. Ustawa stemplowa wprowadzała opłaty od wystawiania wszystkich
dokumentów w angielskich koloniach w Ameryce Północnej. P F

2. Deklaracja praw i człowieka obywatela to pierwsza francuska konstytucja. P F

3. Powstanie w Wandei było buntem przeciwko zmianom wprowadzanym przez
rewolucję francuską. P F

1. Poglądy uzależnione od aktualnej sytuacji w
państwie i opinii społecznej.

A. górale

2. Państwo powinno być scentralizowane i
kontrolować wszystkie dziedziny życia oraz       
 obywateli.

B. żyrondyści

3. Własność prywatna powinna podlegać ścisłej
ochronie.

C. „bagno”


