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

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

I LO PP - Potęga RP

1 Podaj nazwę opisanego wydarzenia, jego miejsce i datę.  
A. Hetman Stanisław Żółkiewski musiał zmierzyć się z czterokrotnie większymi wojskami, w których skład
wchodziły m.in. doborowe szwedzkie oddziały. Polska husaria doprowadziła do całkowitego rozbicia armii
wroga.  
B. Miasto było oblegane przez rok przez wojska cara kilkunastokrotnie liczniejsze niż oblężona załoga. O
wyniku oblężenia przesądziło przybycie polsko-litewskiej odsieczy. W czasie walk wykorzystano artylerię.

( ... / 2 p.)

2 Spośród wymienionych haseł zaznacz te, które były związane z powstaniami kozackimi. ( ... / 1 p.)

3 Wyjaśnij pojęcie „rejestr kozacki”. ( ... / 1 p.)

4 Spośród wymienionych haseł zaznacz te, które były związane z planami reform Jana Kazimierza. ( ... / 1 p.)

5 Wymień trzy przyczyny potopu szwedzkiego. ( ... / 3 p.)

6 Podaj imię i nazwisko postaci, której dotyczy opis.  
A. Hetman wielki litewski, zagorzały przeciwnik polityki Jana Kazimierza. Zawarł przymierze z królem
szwedzkim i oddał Litwę pod jego protektorat. W sojuszu ze Szwecją upatrywał nadziei na powstrzymanie
Moskwy, która zajęła część ziem litewskich.  
B. Hetman polny koronny, wierny stronnik Jana Kazimierza. Podczas potopu szwedzkiego dowodził
wojskami Rzeczypospolitej i odniósł liczne zwycięstwa nad siłami Karola X Gustawa i Jerzego Rakoczego.
Został wymieniony w słowach polskiego hymnu narodowego.

( ... / 2 p.)

7 Przyporządkuj postanowienia do właściwych układów politycznych.

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 1 p.)

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

( ... / 1 p.)

9 Przyporządkuj miejsca bitew do dowódców. 

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 1 p.)

A. ugoda w Kiejdanach D. ugoda zborowska
B. piechota wybraniecka E. bitwa pod Piławcami
C. piechota zaporoska F. bitwa pod Cecorą

A. rokosz Zebrzydowskiego D. elekcja vivente rege
B. abdykacja E. rokosz Lubomirskiego
C. ugoda w Kiejdanach F. traktat z Radnot

1. traktat w Radnot w 1656 r. A. Zniesienie zależności lennej Prus Książęcych od
Rzeczypospolitej.

2. pokój w Oliwie w 1660 r. B. Zobowiązanie Szwedów do przestrzegania
wolności handlu bałtyckiego.

3. traktaty welawsko-bydgoskie w 1657 r. C. Podział ziem polskich pomiędzy Szwecję,
Brandenburgię, Siedmiogród i Kozaków tworzących
wspólną koalicję.

1. Mikołaj Zebrzydowski nie zgodził się stanąć na czele rokoszu przeciwko
Zygmuntowi III Wazie. P F

2. Kozakami zostawali m.in. zbiegli chłopi. P F

3. Jednym ze skutków wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII w. był
wzrost nietolerancji religijnej i wygnanie arian. P F

1. Jan Karol Chodkiewicz A. bitwa pod Warką 
2. Stefan Czarniecki B. bitwa pod Kircholmem
3. Stanisław Żółkiewski C. bitwa pod Kłuszynem

D. bitwa pod Byczyną


