
Drodzy Uczestnicy XVII edycji   MIĘDZYSZKOLNEJ   LIGI   PRZEDMIOTOWEJ!

Zapraszamy Was do przygody z historią.  Przed Wami zadania o różnej skali trudności. 

Uważnie czytajcie polecenia.  Czytelnie zapisujcie odpowiedzi.         

                                                                                                                                          Powodzenia !        

Polecenie 1  (0-1)

Udowodnij, że ta mapa powstała po wielkich odkryciach geograficznych. Podaj jeden argument.

.............................................................................................................................................................................

Polecenie 2  (0-4)

Uzupełnij tabelę.

Podróżnik Podróż, odkrycie  Data wypłynięcia z portu

Ferdynand Magellan 1519

Droga morska do Indii

Bartłomiej Diaz 1487

Polecenie 3  (0-1)

Karawela to:

a) przyrząd astronomiczny;

b) statek dalekomorski;

c) nazwa trójkątnego żagla.

Polecenie 4  (0-1)

Do Europy przywożono z Nowego Świata:

a) złoto, srebro, konie;

b) bawełnę, sól, cukier; 

c) złoto, cukier, bawełnę.



Polecenie 5  (0-7)

Uzupełnij tekst:

Pierwsze obrady sejmu walnego odbyły się pod koniec ........ wieku. Sejm zwoływał ................. .

Wysyłani przez niego legaci przekazywali informacje o miejscu, terminie i temacie obrad. Szlachta

gromadziła się na ............................ ziemskich i wybierała ...................... na sejm ...................... .

Udzielano im .................................,  jak mają głosować. Każde uchwalone przez sejm prawo nosiło

nazwę ................................ . 

Polecenie 6 (0-1)

Zdjęcie przedstawia:

a) Dziedziniec zamku w Malborku.

b) Arkadowe krużganki na Wawelu.

Polecenie 7  (0-3)

Rozpoznaj wladcę po opisie jego dokonań. Wpisz jego imię i nazwę dynastii z której pochodzil.

a) Wybrany na drodze wolnej elekcji. Panował bardzo krótko i uciekł do rodzinnej Francji,

ponieważ władzę monarchy w Rzeczypospolitej ograniczały zobowiązania zwane artykułami

henrykowskimi, które musiał podpisać wstępując na tron.

........................................................................................

b) Znakomity dowódca, pokonał cara Iwana Groźnego. Stworzył oddziały wojskowe z chłopów

zwane piechotą wybraniecką. Był bardzo lubianym i szanowanym przez poddanych wladcą,

pomimo tego, że nigdy nie nauczył się biegle języka polskiego – był księciem Siedmiogrodu.

.........................................................................................

c) Za jego panowania Rzeczpospolita miala największe w historii terytorium. Przez całe swoje

długie panowanie marzył o szwedzkiej koronie – jego ojciec był królem Szwecji - i temu pragnieniu

podporządkowywał interesy Rzeczypospolitej. Przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. 

........................................................................................

Polecenie 8 (0-2)

Uporządkuj wydarzenia nadając im kolejne liczby.

........... bitwa pod Grunwaldem

.......... hołd pruski

.......... wojna trzynastoletnia

.......... odzyskanie Pomorza Gdańskiego



Polecenie 9 (0-3)

Po analizie obrazu zaznacz wlaściwą odpowiedź.

a) Obraz Jana Matejki \ Wita Stwosza przedstawia bitwę pod Grunwaldem.

b) W centrum obrazu przedstawiony jest król Władysław Jagiełlo / książę Witold.

c) Wielki mistrz Zakonu ginie z rąk polskiego rycerza / litewskiego chłopa.

Polecenie 10 (0-3)

Rozpoznaj, w armii jakiego państwa walczył przedstawiony na ilustracji żolnierz.

1                                                             2                                                  3

.....................................................            ........................................          .........................................

Polecenie 11 (0-4)

a) W Lublinie Polska i Litwa zawarły unię personalną / realną.

b) Unię w Krewie Polska i Litwa zawarły w 1569 / 1385 roku.

c) Akt unii lubelskiej podpisał król Zygmunt Stary / Zygmunt August.

d) Gdy podpisywano unię w Krewie królem był (a)  Jadwiga / Jagiełło.



Polecenie 12 (0-5)

Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz na pytania.

My Kazimierz postanowiliśmy w mieście naszym Krakowie, wyznaczyć miejsce, na którym by szkoła

powszechna w każdym dozwolonym wydziale kwitnęła, na wieczne czasy tym pismem jej istnienie

zapewnić  chcemy.  Niechże  więc  tam  będzie  nauk  przemożnych  perła,  aby  wydawała  męże,

dojrzałością rady znakomite, ozdobą cnót świetne, i w różnych umiejętnościach biegłe. 

a) Który władca wydał ten dokument? Podaj także jego przydomek.

................................................................. 

b) Jaka instytucja  została powołana do życia w powyższym dokumencie?

.................................................................  

c) W którym roku?

..............

d) Co oznacza zwrot "nauk przemożnych perła"?

..............................................................................................................................................................

Polecenie 13  (0-1)

Zaznacz wydarzenie, do którego doszło w 1454 r.

a) bitwa pod Grunwaldem;

b) inkorporacja Prus do Polski;

c) hołd na Rynku w Krakowie; 

Polecenie 14 (0-1)

W wyniku wojny trzynastoletniej z Zakonem Polska odzyskała:

a) Ziemię dobrzyńską;
b) Pomorze Gdańskie;

c) Żmudź.

Polecenie 15  (0-1)

Zaznacz zdanie zawierające informację fałszywą. Na mocy unii zawartej w Lublinie:

a) Litwa została wcielona do Korony;

b) powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów; 

c) Korona i Litwa połączyły swoje terytoria.

Polecenie 16 (0-1)

Na mocy unii lubelskiej Polska i Litwa miały wspólne:

a) skarb, urzędy, herb, sejm;

b) skarb, politykę zagraniczną; 
c) króla, monetę, sejm, herb.

Polecenie 17 (0-2)

Wolna elekcja to sposób ....................  ..................  w Rzeczypospolitej  .................... Narodów.



Polecenie 18 (0-3)

1                                                                2                                                                                           

A Co przedstawia ilustracja nr 1? 

.....................................................................................

B Na zdjęciu nr 2 przedstawiono pierwszą książkę drukowaną. Podaj jej tytuł i nazwisko drukarza.

Tytuł......................................................

Drukarz.................................................

Polecenie 19 (0-2)

Zaznacz poprawną odpowiedź po analizie ilustracji.

a) Obrazy przedstawiają sceny rodzajowe / renesansowe Madonny.

b) Namalował je  Rafael Santi / Michał Anioł.

Polecenie 20 (0-1)

                                                                      

       Zaznacz poprawny tytuł zdjęcia.

       

       a) Katedra we Florencji

       b) Bazylika św. Piotra w Rzymie



Polecenie 21 (0-2)

Na podstawie analizy dzieła Rafaela Szkola ateńska uzasadnij, że renesans to odrodzenie kultury

antycznej w XV i XVI w.  Podaj dwa argumenty

1..............................................................................................................................................................

2..............................................................................................................................................................

Polecenie 22 (0-3)

A Zaznacz poprawne tytuły rzeźb.

          1     Dawid                                                                    2     Pieta

                 Mojżesz                                                                        Madonna Sykstyńska

B Ich autorem jest ......................................................

Polecenie 23 (0-3)

Uzupelnij tabelę.

Nazwa wyznania Twórca Narodowość twórcy

Jan Kalwin Szwajcar

Anglikanizm Henryk VIII

Luteranizm Niemiec



Polecenie 24 (0-2)

Podpisz obrazy i podaj ich autora.

        1                                                                                       2

       .............................................................                           ..............................................................

Autor .............................................................................................................................

Polecenie 25 (0-1)

Jest to wynalazek renesansowego malarstwa. Leonardo i Rafael malowali swoje wizerunki z

odbicia w lustrze. Jaką nazwę nosi taki typ obrazu? 

.....................................................

Polecenie 26 (0-1)

Zaznacz informację fałszywą. W czasie reformacji:

a) tłumaczono Pismo Święte na języki narodowe;

b) powstały trzy nowe religie;

c) wzrosło zainteresowanie sprawami wiary.



Polecenie 27 (0-3) 

W oparciu o ilustracje udowodnij, że Leonardo da Vinci był prawdziwym  „człowiekiem

renesansu”. 

 

 Człowiek witruwiański                                   Czołg                                      Machiny latające

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Polecenie 28 (0-1)

Kalwinistów we Francji nazywano:

a) jezuitami;

b) hugenotami;

c) husytami.

Polecenie 29 (0-1)

Odpowiedź Kościoła katolickiego na reformację nazywamy:

a) inkwizycją;

b) kontrreformacją;

c) predestynacją.

Polecenie 30 (0-1)

W wyniku reformacji w Kościele katolickim wprowadzono zmiany. Dokonano tego na soborze w: 

a) Konstancji;

b) Trydencie;

c) Rzymie.


