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

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

klasa 6 W obronie granic RP 3

1 Uzupełnij notatkę, wykorzystując poniższe nazwy geograficzne.
Oliwa, Częstochowa, Ujście, Kiejdany, Lwów, Inflanty

Od początku wojny Szwedzi odnosili liczne sukcesy. Słabo wyszkolone pospolite ruszenie szlachty
wielkopolskiej nie podjęło walki i skapitulowało pod .......................... 
Na Litwie magnaci i szlachta poddali się Szwedom w ........................... Przełomowym momentem wojny była
obrona klasztoru paulinów na Jasnej Górze w ................................
W 1656 roku do Polski wrócił król Jan Kazimierz, który we .......................... złożył uroczystą przysięgę.
Obiecał poprawę losu chłopów i mieszczan, jeśli najeźdźcy zostaną wygnani. Wojna zakończyła się
podpisaniem pokoju w ............................. Na mocy traktatu Szwecja zagarnęła niemal całe
.................................                        

( ... / 6 p.)

2 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Wybitnym XVII-wiecznym wodzem, który został bohaterem polskiego hymnu narodowego, jest

( ... / 1 p.)

3 Dopasuj właściwy termin do każdej definicji.  

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

( ... / 4 p.)

4 Dopisz właściwą datę do każdego wydarzenia. Wybierz odpowiedzi spośród podanych poniżej.

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

( ... / 4 p.)

5 Rozstrzygnij, w jakim wydarzeniu z czasów wojen polsko-tureckich brali udział opisani poniżej
szlachcice. 
A. „Razem z hetmanem Stanisławem Żółkiewskim walczyłem z Turkami w Mołdawii, gdzie ponieśliśmy
klęskę”.   ............................................. 
B. „Za króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego byłem świadkiem podpisania haniebnego traktatu z Turcją”.
......................................... 
C. „Walcząc pod hetmanem Janem Sobieskim, spuściliśmy lanie Turczynowi”.
..........................................................................................              
D. „Byłem naocznym świadkiem, jak nasza husaria przegoniła Turków spod obleganego miasta”.
..........................................................................

( ... / 4 p.)

A. Jan Karol Chodkiewicz. C. Stanisław Żółkiewski.
B. Stefan Czarniecki.     D. Jan Sobieski.

1. piechota wybraniecka A. Opłata nakładana przez państwo na towary w
związku z ich przewozem przez granicę.

2. cło B. Coroczna danina płacona imperium osmańskiemu
przez niemuzułmanów na ziemiach podbitych przez
Turków.

3. jasyr C. Oddziały piechoty powstałe z poboru spośród
chłopów z dóbr królewskich.

4. haracz D. Określenie oznaczające niewolę turecką lub
tatarską. 

1. bitwa pod Kłuszynem A. 1627 rok
2. bitwa morska pod Oliwą B. 1610 rok
3. rozejm w Andruszowie C. 1655 rok
4. obrona Jasnej Góry D. 1667 rok
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6 Przyjrzyj się ilustracjom. Następnie wykonaj polecenia.

a) Przyporządkuj wojsko do poszczególnych wydarzeń. Obok każdego z nich wpisz odpowiednią literę. 
.......potop szwedzki                                       .......odsiecz wiedeńska  
.......powstanie Chmielnickiego                     .......wyprawa Stefana Batorego 
b) Wybierz poprawne dokończenie zdania. 
Osełedcem mogli pochwalić się 
A. husarze.  B. pikinierzy.   C. Kozacy.  D. piechurzy wybranieccy. 
c) Wybierz wojska, które mogły spotkać się ze sobą na polu walki. 
A. piechota wybraniecka z Kozakami      B. pikinierzy i muszkieterowie z Kozakami 
C. piechota wybraniecka z husarią           D. pikinierzy i muszkieterzy z husarią 
 

( ... / 3 p.)

7 Przyjrzyj się zdjęciu. Następnie wykonaj polecenia. ( ... / 3 p.)
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8 Przyjrzyj się ilustracji. Następnie zaznacz właściwe dokonczenia poniższych zdań. 

1. Przedstawiona na ilustracji budowla pochodzi z epoki

2. Świadczy o tym charakterystyczny wygląd przedniej ściany pałacu, czyli

3. W XVII wieku pałac był rezydencją

4. Epokowym wzorcem pałacu była siedziba królów Francji,

( ... / 4 p.)

9 Uporządkuj XVII-wiecznych władców polskich w kolejności chronologicznej. Zacznij od panującego
najwcześniej. 
....... Jan Kazimierz 
....... Zygmunt III Waza 
....... Jan III Sobieski 
....... Władysław IV Waza 
....... Michał Korybut Wiśniowiecki

( ... / 1 p.)

10 Przyporządkuj odpowiednio miejsca do wojen, które rozegrały się w XVII wieku.  

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 3 p.)

A. renesansu B. baroku C. oświecenia

A. ambony B. gzymsu C. fasady

A. Jana III Sobieskiego B. Michała Korybuta Wiśniowieckiego C. Jana Kazimierza

A. Luwr B. Wersal C. Bastylia

1. Wojna z Rosją A. Jasna Góra
2. Wojna ze Szwecją B. Psków
3. Wojny z Turcją C. Mołdawia

D. Inflanty
E. Siedmiogród
F. Kłuszyn
G. Prusy Książęce
H. Perejasław
I. Kamieniec Podolski
J. Oliwa


