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

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

I LO PP - Złoty wiek RP

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

( ... / 1 p.)

2 Spośród podanych wydarzeń wybierz te, do których doszło za panowania Zygmunta II Augusta. ( ... / 1 p.)

3 Przyporządkuj opisy do właściwych postaci. ( ... / 1 p.)

4 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Rzemieślnicy należeli do organizacji nazywanych:
A. gildiami.   
B. trzecim ordynkiem. 
C. cechami.

( ... / 1 p.)

5 ( ... / 3 p.)

6 Zaznacz instytucje, które po zawarciu unii lubelskiej pozostały wspólne dla Litwy i Korony. ( ... / 3 p.)

1. W bitwie pod Obertynem polskie wojska pokonały Krzyżaków P F

2. W walkach o dominium Maris Baltici w XVI w. brały udział Szwecja, Dania,
Wielkie Księstwo Moskiewskie i Polska. P F

3. Zadaniem Komisji Morskiej była rozbudowa floty królewskiej. P F

A. unia lubelska C. hołd pruski
B. uchwalenie konstytucji Nihil novi D. sekularyzacja Inflant

1. Jakub Wujek A. Sprowadził jezuitów do Polski
2. Jan Łaski Młodszy B. Przełożył Biblię z łaciny na język polski
3. Piotr z Goniądza C. Propagował utworzenie Kościoła narodowego

D. Był zwolennikiem kontrreformacji
E. Był prekursorem arianizmu
F. Doprowadził do zawarcia unii brzeskiej

Przyjrzyj się godłu Rzeczypospolitej Obojga Narodów i
wykonaj polecenia.
a) Jakie dwa symbole umieszczono w godle
Rzeczypospolitej? 
b) Dlaczego oba symbole przedstawiono dwukrotnie i
naprzemiennie?

A. sejm walny F. urzędy centralne
B. armia G. polityka podatkowa
C. skarb H. polityka zagraniczna
D. władca I. język urzędowy
E. system monetarny J. prawo
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7 Zaznacz hasła, które odnoszą się do skutków unii lubelskiej.
A. ukierunkowanie polityki polskiej na zachód
B. polonizacja szlachty litewskiej
C.  powstanie wielkich majątków na Ukrainie
D. wzrost zagrożenia ze strony Habsburgów

( ... / 1 p.)

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

( ... / 1 p.)

9 Przyporządkuj daty do wydarzeń.

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 1 p.)

10 Przyporządkuj właściwe pojęcia do podanych definicji.  

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 1 p.)

1. Nieformalnym przywódcą stronnictwa szlacheckiego był Jan Zamojski. P F

2. Stefan Batory zainicjował powstanie nowej formacji wojskowej – piechoty
wybranieckiej. P F

3. Na mocy rozejmu w Jamie Zapolskim Rzeczpospolita utraciła na rzecz
Moskwy Inflanty i ziemię połocką. P F

1. oblężenie Pskowa A. 1581
2. powstanie Trybunału Koronnego B. 1579
3. rozpoczęcie konfliktu Stefana Batorego z
Gdańskiem

C. 1578

D. 1577

1. Dokument, w którym od czasów
pierwszej wolnej elekcji zapisane
były podstawowe zasady ustroju
Rzeczypospolitej.

2. Wojsko utworzone do obrony
południowo-wschodnich granic
Rzeczypospolitej, na jego
utrzymanie przeznaczano część
dochodów z dóbr królewskich.

3. Wspólnota wyznaniowa, która
powstała w wyniku uznania
zwierzchnictwa papieża przez
część prawosławnych w
Rzeczypospolitej.

A. pacta
conventa

B. Artykuły
henrykowskie

C. wojsko
kwarciane

D. piechota
wybraniecka

E.
arianie

F.
unici


