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

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

Klasa 6 Narodziny nowożytnego świata 1

1 Przyjrzyj się ilustracji, a następnie zaznacz właściwe
dokończenie każdego zdania.
1. Przedstawiony na ilustracji odpust polegał na

A. kupowaniu i sprzedawaniu towarów.
B. pożyczaniu pieniędzy.
C. wykupieniu grzechów.
D. graniu w gry hazardowe.

2. Sprzedaż odpustów przyczyniła się do

( ... / 2 p.)

2 Zapoznaj się z ilustracją przedstawiającą defenestrację praską. Następnie wybierz właściwe
uzupełnienie każdego zdania spośród oznaczonych literami A–C.

( ... / 4 p.)

3 Zapoznaj się z zamieszczonym schematem.
Następnie zaznacz właściwe dokończenie
każdego zdania.
1. Do przedstawionego na schemacie

podziału Kościoła doszło w

2. Wyznawcy luteranizmu, kalwinizmu i
anglikanizmu to

( ... / 2 p.)

4 Przyporządkuj każde nazwisko do właściwego opisu. Jeden z nich jest niepotrzebny. 

1. _____ 2. _____

( ... / 2 p.)

A. wielkich odkryć geograficznych. C. renesansu.
B. reformacji. D. kontrreformacji.

Ukazane wydarzenie stało się przyczyną (1)
____w (2) ____. Z okna Zamku Królewskiego
na Hradczanach (3) ____ wyrzucili dwóch (4)
____, którym nic się nie stało, co uznano za cud.

1. A. wojny trzynastoletniej 
    B. wojny trzydziestoletniej 
    C. soboru trydenckiego 

2. A. 1618 roku 
    B. 1648 roku 
    C. 1545 roku

3. A. katolicy posłowie 
    B. protestanccy parlamentarzyści 
    C. jezuici 

4. A. posłów katolickich 
    B. parlamentarzystów protestanckich 
    C. jezuitów

A. 1492 roku. B. 1517 roku. C. 1534 roku. D. 1555 roku.

A. heretycy. B. niewierni. C. prawosławni. D. protestanci.

1. Hernán Cortez A. Zdobył Cuzco, stolicę Inków.
2. Francisco Pizarro B. Podbił państwo Azteków.

C. Założył pierwszą stałą europejską kolonię w
Ameryce.
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5 Przyporządkuj wyjaśnienia do terminów.

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

( ... / 4 p.)

6 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
W 1543 roku Henryk VIII ogłosił się głową Kościoła

( ... / 1 p.)

7 Przyporządkuj do każdej definicji właściwy termin. 

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

( ... / 4 p.)

8 Dopasuj właściwe wydarzenie do każdej daty.

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

( ... / 4 p.)

9 Przyporządkuj właściwą postać do każdego opisu. 

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

( ... / 4 p.)

10 Przyporządkuj do każdego żeglarza-odkrywcy jego osiągnięcia.

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

( ... / 4 p.)

11 Przyporządkuj do każdej daty właściwe wydarzenie. 

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

( ... / 4 p.)

1. sobór A. zobowiązanie duchownych do niezawierania
małżeństwa

2. heretyk B. protestancki duchowny
3. pastor C. zjazd dostojników kościelnych pod

przewodnictwem papieża
4. celibat D. wyznawca poglądów religijnych sprzecznych z

powszechnie obowiązującymi

A. luterańskiego.  B. kalwińskiego. C. katolickiego. D. anglikańskiego.

1. Duży teren przeznaczony pod uprawę jednej
rośliny, na przykład trzciny cukrowej czy tytoniu.

A. konkwistadorzy

2. Przyrząd wyposażony w igłę magnetyczną, która
wskazuje północ.

B. kolonie

3. Zubożali hiszpańscy rycerze, poszukiwacze
przygód oraz ludzie kierujący się chęcią zdobycia
złota i ziemi. 

C. plantacja

4. Najczęściej zamorskie terytoria zależne od
silniejszego państwa, które czerpie z podbitego
obszaru finansowe korzyści.

D. kompas

1. 1555 rok A. wynalezienie ruchomej czcionki
2. 1445 rok B. pokój w Augsburgu
3. 1492 rok C. początek reformacji
4. 1517 rok D. odkrycie Ameryki

1. Twórca fresku Stworzenie Adama, znajdującego
się na sklepieniu kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. 

A. Amerigo Vespucci

2. Jego nauki zyskały wielu zwolenników wśród
zamożnych mieszczan, ponieważ głosił, że bogactwo
jest oznaką szczególnej łaski Bożej.

B. Michał Anioł

3. Sporządził dokładne opisy terenów odkrytych
przez Kolumba, które określił Nowym Światem. 

C. Ignacy Loyola

4. Stworzony przez niego zakon pod względem
organizacji przypominał armię.

D. Jan Kalwin

1. Krzysztof Kolumb A. Odkrył drogę morską do Indii.
2. Bartłomiej Diaz B. Poprowadził wyprawę dookoła Ziemi.
3. Ferdynand Magellan C. Dopłynął do Przylądka Dobrej Nadziei.
4. Vasco da Gama  D. Odkrył Amerykę.

1. 1519–1522 rok A. odkrycie Ameryki
2. 1492 rok B. wojna trzydziestoletnia
3. 1618–1648 rok C. sobór trydencki
4. 1545–1563 rok D. pierwsza wyprawa dookoła świata
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12 Przyporządkuj opisy do właściwych terminów. 

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____

( ... / 5 p.)

13 Zapoznaj się ze zdaniami dotyczącymi odkryć geograficznych. Następnie zaznacz zdanie fałszywe. 
A. Kolumb nazwał napotkanych tubylców Indianami, poniewiaż wierzył, że udało mu się dopłynąć do Indii. 
B. Vasco da Gama w 1498 r. drogą morską dotarł do Indii.
C. Amerigo Vespucci w latach 1519 - 1522 opłynął Ziemię. 

( ... / 1 p.)

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

( ... / 3 p.)

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

( ... / 3 p.)

1. karawela A. wspieranie finansowe artystów przez bogatych
miłośników sztuki

2. humanizm B. statek z ruchomymi żaglami, umożliwiający
podróżowanie w wybraną stronę świata, niezależnie
od kierunku wiatru

3. mecenat C. ruch społeczno-religijny postulujący
wprowadzenie zmian w Kościele

4. arkada D. pogląd stawiający człowieka w centrum
zainteresowania artystów

5. reformacja E. element architektoniczny składający się z kolumn
połączonych łukiem

1. Myślicielem odrodzenia, który wychwalał mądrość, był Erazm z Rotterdamu. P F

2. Ojczyzną odrodzenia są Włochy. P F

3. Dzięki wynalazkowi Jana Gutenberga ceny książek gwałtownie wzrosły. P F

1. Henryk VIII był w konflikcie z papieżem. P F

2. Na mocy pokoju w Augsburgu wprowadzono zasadę, że to poddani decydowali
o wyznawanej religii. P F

3. W 1582 roku kalendarz gregoriański, obowiązujący od I wieku p.n.e., został
zastąpiony kalendarzem juliańskim. P F


