
Drogi Uczestniku XVI edycji  MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ! 

 

Zapraszamy Cię do przygody z historią epoki nowożytnej. Przed Tobą zadania o różnej skali 

trudności. Uważnie czytaj polecenia. Czytelnie zapisuj odpowiedzi.                  

                                                                       

Powodzenia ! 

Zadanie 1 (0-15) 

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

A.  Kolebką renesansu jest: 
a) Hiszpania, 
b) Italia, 
c) Francja, 

 d)   Rzeczpospolita. 
 

B. Słynne renesansowe miasta włoskie to: 
a) Rzym, Florencja, Wenecja, Madryt; 
b) Mediolan, Paryż, Florencja, Genua; 
c) Florencja, Mediolan, Genua, Wenecja; 
d) Wenecja, Lizbona, Genua, Florencja. 

 

C. Humaniści w epoce renesansu głosili, że: 
a) należy prowadzić ascetyczny i pełen wyrzeczeń tryb życia, 
b) można udowodnić naukowo istnienie Boga, 
c) należy zgłębiać wiedzę o człowieku i wszystkim co go dotyczy, 
d) Bóg nie istnieje i człowiek jest miarą wszystkiego. 

 
D.  Złoty wiek kultury polskiej, łączymy z postaciami władców: 

a)   Zygmunta II Augusta, Zygmunta I Starego, Zygmunta III Wazy; 
b)   Marii Ludwiki Gonzagi, Zygmunta II Augusta, Stefana Batorego; 

             c)   Zygmunta I Starego, Bony Sforzy, Zygmunta II Augusta; 
             d)   Zygmunta III Wazy, Bony Sforzy, Henryka Walezego. 
 

E.  Mikołaj Rej jest autorem słów: 
             a)  Takie będą Rzeczypospolite, jakie jej młodzieży chowanie. 

             b)  Niechaj to  narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. 

             c)  Słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę. 

             d)  Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce. 

 
F.  Na mocy unii personalnej w Krewie: 

             a)   Litwa została wcielona do Korony, 
             b)   Korona i Litwa stały się jednym państwem, 
             c)   Korona i Litwa miały wspólnego władcę, 
             d)   powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. 
 

G.  Na mocy unii lubelskiej Polska i Litwa miały: 
a) wspólnego monarchę, herb, sejm, monetę; 
b) wspólny skarb, urzędy, herb, sejm, władcę; 
c) wspólne wojsko, sądownictwo, terytorium; 
d) wspólną monetę, skarb, politykę zagraniczną. 



 
H.  Renesansowym zabytkiem nie jest: 

 a)  ratusz w Zamościu, 
 b)  Ołtarz Mariacki Wita Stwosza, 
 c)  arkadowy dziedziniec na Wawelu,  
 d)   kolekcja wawelskich arrasów. 
 

I.  Jedną z przyczyn wielkich odkryć geograficznych było: 
a) potwierdzenie przez Kopernika kulistości  Ziemi,  
b) poszukiwanie złota Inków, 
c) poszukiwanie morskiej drogi do Indii, 
d) powstanie hiszpańskiego imperium kolonialnego. 

 
        J.  Przyrządem nawigacyjnym używanym w XV i XVI w. nie jest: 

a) kompas, 
b) busola, 
c) astrolabium, 
d) karawela. 

 
       K.  Vasco da Gama: 

a) dopłynął do Ameryki Południowej, 
b) odkrył morską drogę do Indii, 
c) opłynął świat, 
d) podbił imperium Azteków. 
 

       L.  Krzysztof Kolumb nazywał odkryty przez siebie ląd: 
a) Ameryką, 
b) Nowym  Światem,  
c) Indiami, 
d) Nową Hiszpanią. 

        
       Ł.  Ferdynand Magellan: 
            a)  opłynął wraz ze swoją flotyllą pięciu okrętów kulę ziemską,  
            b)  został zamordowany przez tubylców na Filipinach w trakcie podróży, 
            c)  nazwał cieśninę prowadzącą z Atlantyku na Pacyfik Cieśniną Magellana, 
            d)  jako pierwszy opłynął przylądek Dobrej Nadziei i wpłynął na Ocean Indyjski. 
 
        M.  Wielkie odkrycia geograficzne przyczyniły się do: 
           a)  wprowadzenia zakazu handlu żywym towarem, 
           b)  sprowadzenia Murzynów do Ameryki Południowej, 
           c)  powstania kolonii hiszpańskich w Afryce, 
           d)  zniszczenia imperium Azteków w Ameryce Południowej. 
 
       N.  Chorobą, która najbardziej dokuczała żeglarzom podczas podróży dalekomorskich był: 
          a)  koklusz, 
          b)  dyfteryt, 
          c)  szkorbut, 
          d)  tyfus. 
 



 Zadanie 2 (0-2) 

Na podstawie analizy zdjęć renesansowych budowli sakralnych odpowiedz na pytania.  
    A                                                     B                                                        C 

 
a) Na którym zdjęciu widoczna jest kopuła zaprojektowana przez Michała Anioła ?    ...... 
 
b) Które zdjęcie przedstawia  Kaplicę Zygmuntowską?    ….. 
 

Zadanie 2 (0-2) 

Podkreśl te zdania, które dotyczą panowania Władysława Warneńczyka. Ponumeruj je, aby 
tworzyły ciąg chronologiczny. 
 
…...  Zdobycie Konstantynopola przez Turków. 
…...  Bitwa pod Warną. 
…...  Unia personalna z Węgrami. 
…...  Podbój Bałkanów przez Turcję.  
…...  Niebezpieczeństwo tureckie zagrażające Węgrom. 
…...  Bitwa pod Mohaczem i zajęcie przez Turcję części Węgier. 
 
Zadanie 4 (0-4) 

Oceń, czy zdanie jest prawdziwe czy  fałszywe, zaznaczając właściwą literę P lub F. 
 
a) Reformacja doprowadziła do podziału chrześcijaństwa na prawosławie i katolicyzm.   P / F   

b) Po soborze w Trydencie przywrócona została jedność wszystkich chrześcijan.   P / F  

c) Hugenotami nazywano wyznawców Kalwina we Francji.   P / F  

d) Z działalnością Marcina Lutra łączymy powstanie kościoła narodowego w Anglii.   P / F  
 
Zadanie 5 (0-4) 

Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie terminy z ramki.  
  

Autor dzieła Tytuł dzieła 

Leonardo da Vinci  

 Dama z gronostajem (łasiczką) 

 Madonna Sykstyńska 

Michał Anioł Buonarroti  
 
 

  Sandro Botticelli,   Dawid,    Leonardo da Vinci,   Mona Lisa,   Rafael Santi,   Narodziny Wenus 

 



 

Zadanie 6 (0-2) 

Po analizie map wykonaj polecenia. 
 

 
 
1. Zaznacz poprawny tytuł mapy. 
 
a) Polska i Wielkie Księstwo Litewskie po unii w Horodle 

b) Polska i Wielkie Księstwo Litewskie po unii w Krewie. 

c)  Polska i Wielkie Księstwo Litewskie po unii w Lublinie. 
 
 
 

 
 
2. Zaznacz poprawną odpowiedź. 
 
Mapa przedstawia zmiany terytorialne po: 
a) I pokoju toruńskim, 
b)  wojnie trzynastoletniej, 
c)  hołdzie pruskim. 
 
 
 
 



Zadanie 7 (0-3) 

Po analizie ilustracji wykonaj polecenia: 
                             

   A                                                                 B 
 
 
 
 
 
 

 

         

                                                                                    
 

1.  Podaj tytuł obrazu, którego fragment przedstawia ilustracja A.  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
2.  Podaj nazwę państwa, którego herb przedstawia ilustracja B. 
 
…............................................................................................................................................................ 
3.  Napisz, jaki związek istnieje pomiędzy postacią przedstawioną w centralnym punkcie obrazu  
a herbem. 
…............................................................................................................................................................ 
 
Zadanie 8 (0-2) 

Ułóż wydarzenia w porządku chronologicznym wpisując odpowiednie cyfry od 1 do 4. 
 

a) …..  nadanie przywileju koszyckiego 
b) …..  pierwsza wolna elekcja 
c) …..  powstanie sejmu walnego 
d) ….. uchwalenie konstytucji Nihil novi 

 
 
Zadanie 9 (0-2) 

Uważnie obejrzyj ilustrację i dokończ zdania. 

                                                                   

 
a) Ilustracja przedstawia herb ….............................................................................................. 
 
b) Uważam tak, ponieważ ……………………………………………………………………... 
 



Zadanie 10 (0-2) 

Uzupełnij zdania. 
Na mocy przywileju jedleńskiego nadanego przez …......................................... szlachta uzyskała 
nietykalność osobistą. W …..................   szlachta wymogła na Kazimierzu Jagiellończyku zakaz 
zwoływania pospolitego ruszenia i ustanawiania nowych podatków bez zgody sejmików. 
 

Zadanie 11 (0-3) 

Dobierz wyrażenia trójkami łączącymi się tematycznie, na pierwszym miejscu wpisz władcę.  
 
 inkorporacja Prus,    Wielka Wojna z Zakonem ,   1454 r.,    Mikołaj Kopernik,   Zygmunt I Stary,      
obrona Olsztyna,      Kazimierz Jagiellończyk,      bitwa pod Koronowem,     Władysław Jagiełło                                               
 

a) ………………………………………………………………………………………………………… 

b)………………………………………………………………………………………………………… 

c)………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 12 (0-1) 

Po analizie zdjęcia zakreśl poprawną odpowiedź. 
 
Zamek przedstawiony na zdjęciu dostał się w polskie ręce: 
a) po zwycięskim oblężeniu przez wojska Władysława Jagiełły, 
b) po złożeniu przez Albrechta Hohenzollerna hołdu Zygmuntowi Staremu, 
c) po wykupieniu przez Kazimierza Jagiellończyka od broniących go żołnierzy. 
 
Zadanie 13 (0-2) 

Plany przedstawiają fazy bitwy pod Grunwaldem. Po analizie planów wykonaj polecenia. 
 

     A   …....                                     B   …....                                       C   ….... 
  ….............................................      …..........................................       …........................................... 
a) Zatytułuj każdy obrazek, wybierając odpowiedni tytuł z podanych w ramce. 
b) Ułóż je w kolejności, nadając odpowiednie numery (1, 2, 3). 
 

   Atak wojsk krzyŜackich                                          Okrążenie wojsk krzyżackich  

                              Atak jazdy polskiej i litewskiej                              Ustawienie wojski przed bitwą 



Zadanie 14 (0-3) 

Połącz prawidłowo linią pojęcia związane z kontrreformacją.
 
Ignacy Loyola 
Indeks Ksiąg Zakazanych 

Stanisław Hozjusz 
 
 

 
katolickie wyznanie wiary 
jezuici 
seminaria duchowne 
Święta Inkwizycja

Zadanie 15 (0-2) 

Wykonaj polecenia. 
 
1. Wśród podanych  zasad luteranizmu zaznacz informację fałszywą: 

a) wierni mają prawo do własnej interpretacji Biblii – jedynego źródła wiary; 
b) istnieje hierarchia kościelna a papież jest głową kościoła, 

       c)   nie należy otaczać kultem świętych, czcić świętych obrazów. 
 
2.  Wśród podanych  zasad kalwinizmu zaznacz informację fałszywą: 
      a)    należy żyć skromnie, pracowicie i surowo - wyrzekać się przyjemności i rozrywek; 
      b)    Bóg nie przeznaczył z góry jednych ludzi do zbawienia drugich do potępienia; 
      c)     jeśli człowiek grzeszy i nie ma korzyści z pracy oznacza to, że utracił  łaskę Boga. 
 

Zadanie 16 (0-6) 

Wykonaj polecenia. 
A. Rozpoznaj dokument na podstawie zamieszczonego poniżej fragmentu, podaj jego nazwę oraz 
datę powstania. 

 
1. My i potomkowie nasi nie mamy mianować ani obierać króla, aby wolne obieranie zostało wszem stanom 

koronnym. 

4. O wojnie albo pospolitym ruszeniu decydować nie mamy. 

9. Sejm walny  co dwa lata najdalej być ma składan.  

21. A jeślibyśmy przeciw tym prawom wykroczyli, obywatele obojga narodów od posłuszeństwa nam są 

zwolnieni. 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

B.  Uzupełnij zdania. 
Dokument ten został sporządzony przed koronacją pierwszego króla wybranego na drodze 
…..................      …...................  -  Henryka Walezego. Musiał je zaprzysięgać każdy następny 
monarcha przed objęciem tronu. Doraźne zobowiązania, różne dla każdego przyszłego władcy, 
nosiły nazwę …....................   ….................. .  Osłabiały one pozycję …...... w państwie a wzmacniały 
władzę szlachty i utrwalały w Rzeczypospolitej ustrój zwany …...........................  .............................. . 
 

Zadanie 17 (0-5) 

Przekreśl termin niepoprawny. 
Doradcą kolejnych królów elekcyjnych - Henryka Walezego i Stefana Batorego był Jan Zamojski / 

Jan Długosz. Pierwsza wolna elekcja odbyła się w Krakowie / Warszawie. Decyzja o wyborze 
króla zapadała jednomyślnie / większością głosów. Udział w wolnej elekcji brali tylko szlachcice 

/ szlachcice i bogaci mieszczanie. Po śmierci Stefana Batorego królem wybrano Zygmunta III 
Wazę, syna króla Szwecji / Francji  i siostry Zygmunta II Augusta Katarzyny.


