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

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

Klasa 6 Polska demokracja szlachecka 2

1 Zaznacz wers, w którym zapisano nazwy trzech izb sejmu walnego. ( ... / 1 p.)

2 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
W 1525 roku w Krakowie odbył się

( ... / 1 p.)

3 Wykonaj polecenia na podstawie ilustracji.

1. Nazwij poszczególne grupy szlachty. 
A. ________________________ B. ________________________   
C. ________________________ D.________________________  
2. Uporządkuj przedstawicieli stanu szlacheckiego pod względem zamożności. Zacznij od
najzamożniejszego.  
A. ___ B. ___ C. ___ D. ___   
3. Napisz, który rodzaj broni był oznaką przynależności do stanu szlacheckiego.

( ... / 3 p.)

4 Dopasuj właściwy termin do każdej definicji. 

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

( ... / 4 p.)

5 Dopasuj właściwą datę do każdego wydarzenia. 

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

( ... / 4 p.)

A. marszałek, izba poselska, senat   C. król, izba poselska, senat 
B. król, izba gmin, senat   D. marszałek, izba poselska, rada królewska

A. zjazd królów.  B. traktat pokojowy. C. rozejm.    D. hołd lenny.

A B C D

1. sejmik ziemski A. Ozdobna tkanina, którą dekorowano komnaty
zamku.

2. gołota B. Zgromadzenie szlachty z danego regionu kraju.
3. arras C. Osoba wyznająca inną religię niż ludność z jej

otoczenia.
4. innowierca D. Szlachta nieposiadająca majątku.

1. 1505 rok A. wydanie Aktu konfederacji warszawskiej
2. 1466 rok B. zawarcie unii lubelskiej
3. 1573 rok C. odzyskanie Pomorza Gdańskiego
4. 1569 rok D. uchwalenie konstytucji Nihil novi
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6 Wykonaj polecenie na podstawie ilustracji.

Wybierz właściwe uzupełnienie każdego zdania spośród oznaczonych literami A–C. 
Przedstawione na ilustracjach budowle świadczą o tym, że Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem
1. ____ . Protestanci modlili się w świątyni oznaczonej numerem 2. ____ . Żyjący w Polsce Tatarzy budowali
3. , a Rusini 4. ____ .  
1. A. wielowyznaniowym            B. katolickim               C. prawosławnym 
2. A. 1                                           B. 2                              C. 3 
3. A. 1                                           B. 2                              C. 3 
4. A. 1                                           B. 2                              C. 3

( ... / 4 p.)

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

( ... / 3 p.)

8 Wpisz w puste miejsca litery odpowiadające przyczynom i skutkom podanych wydarzeń. Wybierz
odpowiedzi spośród podanych. 
A. likwidacja państwa zakonnego w Prusach 
B. dążenie do ścisłego połączenia Polski i Litwy 
C. powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów  
D. przegrana zakonu krzyżackiego w wojnie z Polską

( ... / 4 p.)

9 Uporządkuj wydarzenia z czasów panowania ostatnich Jagiellonów w kolejności chronologicznej.
Rozpocznij od wydarzenia, które było pierwsze.
.......... hołd pruski                              .......... bitwa pod Orszą 
.......... konfederacja warszawska       .......... statuty piotrkowskie

( ... / 1 p.)

10 Uporządkuj akty prawne z czasów Rzeczypospolitej szlacheckiej w kolejności chronologicznej. Zacznij
od aktu wydanego najwcześniej.  
......... konfederacja warszawska        ......... unia lubelska 
......... konstytucja Nihil novi              ......... statuty piotrkowskie

( ... / 1 p.)

1 2 3

1. W 1521 roku wybuchła ostatnia wojna z Krzyżakami. P F

2. Unia lubelska jest przykładem unii realnej P F

3. W Rzeczypospolitej w XVI wieku, podobnie jak w Europie Zachodniej,
toczyły się krwawe wojny religijne P F

Przyczyna Wydarzenie Skutek

hołd pruski

unia lubelska
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11 Przyporządkuj pojęcia do odpowiednich terminów.

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 3 p.)

12 Rozstrzygnij, jakie wyznanie lub religię mogli wyznawać opisani poniżej mieszkańcy XVI-wiecznej
Rzeczypospolitej Obojga Narodów.  
A. Jestem niemieckojęzycznym mieszczaninem. Mieszkam na ziemiach zależnych od Polski ze stolicą w
Królewcu. – ____________________________ 
B. Zamieszkuję południowo-wschodnie tereny Rzeczypospolitej i wywodzę się z chłopstwa. Pływam łodzią
po Dnieprze.  –  ____________________________ 
C. Zajmuję się rzemiosłem i handlem. Modlę się po hebrajsku w synagodze na krakowskim Kazimierzu. –
 ____________________________

( ... / 3 p.)

1. Demokracja szlachecka A. herb
2. Odrodzenie na ziemiach polskich B. bezkrólewie
3. Rzeczpospolita Obojga Narodów i pierwsza wolna
elekcja

C. przywileje

D. krużganki
E. interrex
F. arrasy
G. tolerancja religijna
H. dzwon Zygmunta
I. magnateria
J. układ heliocentryczny


