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

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

I LO PP - Pierwsze cywilizacje

1 Przyporządkuj wymienione umiejętności właściwym gatunkom praludzi, które jako pierwsze zaczęły je
stosować. Nazwy gatunków nie zostały podane w porządku chronologicznym. 

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

( ... / 2 p.)

2 Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. ( ... / 3 p.)

3 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
Zikkurat to kilkupoziomowa wieża, która pełniła funkcje

( ... / 1 p.)

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

( ... / 1 p.)

5 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
Starożytni Egipcjanie wierzyli w życie pozagrobowe, dlatego
A. palili zwłoki.
B. nie przywiązywali wagi do pośmiertnych losów ciała.
C. wkładali zmarłemu do ust monetę jako przyszłą zapłatę za przewiezienie łodzią przez rzekę do świata
umarłych.
D. poddawali ciała zmarłych procesowi mumifikacji.

( ... / 1 p.)

6 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
Judaizm charakteryzuje:

( ... / 1 p.)

7 Podkreśl wyrażenia dotyczące postaci Sargona Wielkiego.
A. zapoczątkował okres „niewoli babilońskiej” Żydów
B. stworzył pierwsze wielkie imperium
C. był pierwszym władcą zjednoczonego Egiptu
D. stolicą jego państwa był Akad
E. był budowniczym Pierwszej Świątyni Jerozolimskiej
F. panował na przełomie XXIV i XXIII w. p.n.e.

( ... / 1 p.)

1. Homo habilis A. wytwarzanie pierwszych narzędzi
2. australopitek B. rozniecanie ognia
3. Homo erectus C. grzebanie zmarłych
4. Homo sapiens D. stosowanie prostych narzędzi bez uprzedniej

obróbki
5. neandertalczyk E. wytwarzanie bardzo skomplikowanych narzędzi

1. Władcy Egiptu oraz Mezopotamii byli jednocześnie najwyższymi wodzami i
kapłanami. P F

2. Religia egipska, podobnie jak wierzenia ludów Mezopotamii, miała charakter
monoteistyczny. P F

3. Najwyżsi rangą urzędnicy w Egipcie i Mezopotamii przywiązywali dużą wagę
do rozwoju życia duchowego i edukacji obywateli. P F

A. świątyni i pałacu królewskiego. C. świątyni jako domu bóstwa.
B. siedziby urzędów i sanktuarium. D. krypty i świątyni wielu bóstw.

1. Jedną z cech rewolucji neolitycznej było przejście człowieka z koczowniczego
do osiadłego trybu życia. P F

2. W neolicie ludzie udomowili świnie i krowy. P F

3. W wyniku rewolucji neolitycznej ludność zaczęła zajmować się zbieractwem i
łowiectwem. P F

A. idea kilku stwórców świata i ludzi. C. oddawanie czci niejednemu bogu.
B. brak wiary w życie pozagrobowe. D. wiara w jedynego boga Jahwe. 
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8 Przyporządkuj podane opisy właściwym postaciom.

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 1 p.)

9 Przyporządkuj osiągnięcia do właściwego ludu.

1. _____ 2. _____

( ... / 2 p.)

10 Zaznacz trzy zdania odnoszące się do kultury i osiągnięć cywilizacji chińskiej.
A. Chińczycy wynaleźli papier, proch i porcelanę.
B. W Chinach po raz pierwszy na świecie pojawiły się papierowe pieniądze.
C. Wynalazek druku dotarł do Chin z Europy.
D. Przez wiele stuleci głównymi produktami eksportowymi Chin były porcelana i jedwab.
E. Chińczycy nie znali żelaza, dlatego jeszcze w średniowieczu posługiwali się narzędziami z brązu.

( ... / 3 p.)

11 Spośród podanych bogów wybierz i podkreśl tych, którzy należeli do panteonu bogów egipskich. ( ... / 1 p.)

12 Zaznacz właściwą odpowiedź. 
Był królem Izraela. Jego imię stało się symbolem mądrości. Chodzi o

( ... / 1 p.)

13 Zaznacz właściwą odpowiedź.
Świątynia jerozolimska została zniszczona przez

( ... / 1 p.)

1. Jeden z najwybitniejszych faraonów. Toczył wojny
z władcami hetyckimi.

A. Sargon Wielki 

2. Pierwszy król Izraela. Jego następcą był Dawid. B. Konfucjusz 
3. Twórca imperium akadyjskiego w Mezopotamii. Z
jego inicjatywy stolicą państwa 
stało się miasto Akad.

C. Saul

D. Ramzes II

1. Osiągnięcia Sumerów A. wynalezienie koła
2. Osiągnięcia starożytnych Egipcjan B. mumifikacja zwłok

C. posługiwanie się systemem sześćdziesiętnym
D. stworzenie pisma demotycznego
E. wzniesienie piramidy Cheopsa
F. stworzenie pisma klinowego

A. Marduk B. Horus C. Izyda D. Isztar E. Set

A. Dawida. B. Heroda. C. Saula. D. Salomona.

A. Egipcjan.  B. Fenicjan.  C. Sumerów. D. Rzymian.


