
Drogi Uczestniku XV 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 (0-14) 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 

A. Odrodzenie zaliczamy do epoki: 
a) starożytnej, 
b) nowożytnej, 
c) średniowiecza, 
d) współczesnej. 

 
B. Inna nazwa odrodzenia to: 

a) antyk, 
b) renesans, 
c) oświecenie, 
d) reformacja. 

 
C. W epoce odrodzenia humaniści to ludzie: 

a) studiujący dzieła wyłącznie starożytnych Greków i Rzymian, 
b) zgłębiający wiedzę o człowieku i wszystkim co go dotyczy, 
c) próbujący udowodnić naukowo istnienie Boga, 
d) głoszący, że Bóg nie istnieje i człowiek jest miarą wszystkiego. 

 
D. Współcześnie humanistą nazywamy człowieka: 

a) dobrze zorganizowanego i pracowitego, 
b) pogodnego i cieszącego się życiem, 
c) zainteresowanego historią, sztuką, literaturą, językami, 
d) wszechstronnie wykształconego i kulturalnego. 

 
E. Odrodzeniowi humaniści tworzyli, przede wszystkim: 

a) po łacinie, 
b) po francusku, 
c) po grecku, 
d) po włosku. 
 

F. Odrodzenie rozpoczęło się: 
a) we Francji, 
b) w Italii, 
c) w Europie Północnej, 
d) w Bizancjum. 

 



G. W Rzeczypospolitej rozkwit odrodzenia przypada na wiek: 
a) XV, 
b) XVII, 
c) XIV, 
d) XVI. 

 
H. Słynni mistrzowie włoskiego odrodzenia tworzyli, przede wszystkim, w wieku: 

a) XIV,  
b)  XVI, 
c)  XV, 
d)  XVII. 

 
I. Słynni podróżnicy i odkrywcy w XV i XVII wieku wyruszali na swoje wyprawy z: 

a) Francji i Portugalii, 
b) Portugalii i Hiszpanii, 
c) Hiszpanii i Francji, 
d) Italii i Portugalii. 

 
J. Krzysztof Kolumb chciał dotrzeć do: 

a) Ameryki Południowej, 
b) Indii,  
c) legendarnej krainy El Dorado, 
d) Ameryki Północnej. 
 

K. Zamorskie obszary, którymi zawładnęli Europejczycy, nazywano: 
a) Nową Europą, 
b) Nowym Kontynentem,  
c) Nowym Światem, 
d) Terra Incognita. 

 
L. Początkiem epoki nowożytnej nie jest: 

a) zdobycie przez Turków Konstantynopola, 
b) odkrycie Kopernika, że Ziemia krąży wokół Słońca 
c) odkrycie Ameryki przez Kolumba, 
d) opłynięcie Ziemi przez wyprawę Magellana. 

 
        Ł.  W wyniku reformacji: 
             a)   powstały w Europie nowe wyznania religijne, 
             b)   chrześcijaństwo podzieliło się na wschodnie i zachodnie, 
             c)   w Europie powstały nowe religie monoteistyczne, 
             d)  w Europie zlikwidowano podziały religijne i wyznaniowe. 
 

M.  Polskie odrodzenie, zwane  Złotym wiekiem, łączymy z postaciami władców: 
a)   Zygmunta II Augusta, Zygmunta I Starego, Zygmunta III Wazy; 
b)   Bony Sforzy, Zygmunta II Augusta, Zygmunta III Wazy; 
c)   Zygmunta I Starego, Bony Sforzy, Zygmunta II Augusta; 

      d)   Zygmunta I Starego, Bony Sforzy, Anny Jagiellonki. 



Zadanie 2 (0-1) 
Na podstawie analizy zdjęć odpowiedz na pytania.  

A            B              C   
 

                                     D    
 

a) Gdzie zostały wykonane zdjęcia, jaki obiekt przedstawiają?......................  …………… 
b) Które zdjęcia pokazują elementy wykonane w stylu renesansowym? …..  …… 

 
Zadanie 3 (0-2) 
Na podstawie analizy ilustracji odpowiedz na pytania. 
 

A               B         
a) Która ilustracja przedstawia miasto renesansowe?       …… 
b) To miasto zwane jest perłą polskiego renesansu. Jak się nazywa? .....................  

 
Zadanie 4 (0-5) 
Oceń, czy zdanie jest prawdziwe czy  fałszywe, zaznaczając właściwą literę P lub F. 

a) Arras to dywan na podłogę. P / F   
b) Autorem słynnego powiedzenia, że „Polacy nie gęsi iż swój język mają” jest Andrzej 

Frycz Modrzewski.  P / F 
c) Największym polskim poetą Złotego wieku jest Jan Kochanowski.  P / F 
d) Ojcem polskiej literatury jest Mikołaj Rej z Nagłowic.  P / F 
e) Najsłynniejszy polski dzwon Zygmunt znajduje się w Katedrze wawelskiej i nosi imię 

na cześć Zygmunta Starego i jego zwycięstwa nad Krzyżakami. P / F 



Zadanie 5 (0-4) 
Podaj tytuł i autora dzieła. 

a  b  c  d   
 
a ………………………………………………….  …………………………………………………… 
b …………………………………………………  …………………………………………………… 
c …………………………………………………   …………………………………………………… 
d …………………………………………………  ............…………………………………….…….. 
 
Zadanie 6 (0-3) 
 

  
 
Na mapie wielkich odkryć geograficznych zaznacz: literą K – trasę podróży Kolumba, literą 
M – trasę wyprawy Magellana, literą V – trasę podróży Vasco da Gamy. 
 
Zadanie 7 (0-3) 
 
 

 
Władysław Warneńczyk król Polski i Węgier 

(ur.  1424 – zm. 1444) 
 
Wyjaśnij pochodzenie przydomku króla Władysława. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 



Zadanie 8 (0-5) 
Ułóż wydarzenia w porządku chronologicznym wpisując odpowiednie cyfry od 1 do 5. 

a) …..  bitwa pod Grunwaldem 
b) …..  II pokój toruński 
c) …..  hołd pruski 
d) ….. wybuch wojny trzynastoletniej 
e) ….. I pokój toruński 

 
Zadanie 9 (0-2) 

              A                                                     B  
 
Dokończ zdania. 

a) Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów – symbol unii Korony Polskiej i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego przedstawia ilustracja …….. . 

b) Uważam tak, ponieważ ……………………………………………………………………... 
         …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Zadanie 10 (0-2) 
Popraw błędy w zdaniach. 

a) Polska i Wielkie Księstwo Litewskie zawarły w Krewie unię realną. 
……………………………………………………………………………………................ 

b) Na mocy postanowień unii lubelskiej z 1386 roku Polska i Litwa miały: wspólnego 
monarchę, herb, sejm, monetę, politykę zagraniczną i obronną – zachowano odrębny 
skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo. 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
Zadanie 11  
Dobierz wyrażenia trójkami łączącymi się tematycznie. 
 
    Ludwik Węgierski                  przywilej nieszawski                         przywilej jedlneński              
Kazimierz Jagiellończyk        zwolnienie szlachty z płacenia podatków    Władysław Jagiełło   
    zapewnienie szlachcie nietykalności osobistej          rok 1454               przywilej koszycki       
 
a) ………………………………………………………………………………………………………… 
b)………………………………………………………………………………………………………… 
c)………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



Zadanie 12 (0-1) 
Wpisz do schematu sejmu walnego nazwy dwóch izb sejmowych ukształtowanych w Polsce 
w końcu XV w.  
 
 
                                                                      KRÓL 
  
                                                                          
 
 
                                    …………………………………………………….. 
 
Zadanie 13 (0-2) 
Wyjaśnij, co oznaczało słowo konstytucja w dawnej Rzeczypospolitej, a co oznacza 
współcześnie.  
Dawniej …….……………………………………………………………………………………… 
Obecnie …………………………………………………………………………………………….. 
 
Zadanie 14 (0-3) 
Połącz linią reformatora religijnego ze stworzonym przez niego wyznaniem. 
 
Marcin Luter 
Jan Kalwin 
Henryk VIII 
 
 

 
anglikanizm 
luteranizm 
purytanizm 
kalwinizm 
 

Zadanie 15 (0-2) 
A. Wśród podanych przyczyn zwołania soboru w Trydencie zaznacz informację fałszywą: 

a) przeprowadzenie reform w kościele rzymsko - katolickim, 
b) podjęcie próby pogodzenia wszystkich chrześcijan,  
c) podjęcie próby pogodzenia zachodniego chrześcijaństwa. 

 
B.  Wśród podanych skutków obrad soboru trydenckiego zaznacz informację fałszywą: 
      a)    zatrzymanie postępów reformacji,  
      b)    ustalenie zasad wiary rzymsko-katolickiej, 
      c)    pojednanie wszystkich chrześcijan. 
 
Zadanie 16  

A. Rozpoznaj dokumenty na podstawie ich fragmentów, podaj ich nazwę oraz datę 
powstania. 

Nihil novi 
Konfederacja 
Artykuły 

B. Dopasuj informacje do dokumentu. 
Zadecydował o powstaniu demokracji szlacheckiej. 
Pierwszy w Europie akt tolerancji religijnej. 
Każdy król musiał zobowiązać się do ich przestrzegania. 



Zadanie 16 (0-5) 
 

A       B    C          
 
Rozpoznaj trzech pierwszych władców elekcyjnych na portretach z epoki.  
A …………………………………………………………. 
B …………………………………………………………. 
C …………………………………………………………. 
Posąg, którego z nich stoi na kolumnie? 
……………………………………………………………. 
W jakim mieście ten pomnik się znajduje? 
…………………………………………………………… 
 
 

KARTA ODPOWIEDZI kl. VI 

 

Nr zad. Poprawna odpowiedź Punktacja 

1 A.    b) 
B .    b) 
C.     c) 
D.    c)   
E .    a) 
F.     b) 
G .    d) 
H.    a) 
L.     b) 
J .     c) 
K.     c)  
L.     d) 
Ł.      a) 
M.     c) 
 

0-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razem 14 

2 a)  w Krakowie, 
Wawel (Zamek Wawelski) 
b) A i B 
 

0-1 
 
Razem 2 

3 a)  A 0-1 



b)  Zamość 
 

 
Razem 2 
 

4 a) F 
b) P 
c) P 
d) P 

0-1 
 
 
Razem 4 
 

5 a Leonardo da Vinci Mona Lisa 
b Michał Anioł Pieta 
c Leonardo da Vinci Dama z łasiczką (gronostajem) 
d Michał Anioł Sąd Ostateczny 

0-1 
 
 
 
Razem 4 
 

6 Poprawne wpisanie litery 
 

0-1 
Razem 3 
 

7 Zginął (walczył) 
 Turcy 
pod Warną 

0-1 
 
Razem 3 
 

8 a) 1 
b) 4 
c) 5 
d) 3 
e) 2 

0-2 
 
 
 
Razem 2 

9 a) A 
b) Np. na herbie A znajdują się dwa godła - 

Orzeł polski i Pogoń litewska.  

0-1 
 
Razem 2 
 

10 a) personalną 
b) 1569 roku 

0-1 
Razem 2 
 

11 a) Ludwik Węgierski, przywilej koszycki, 
zwolnienie szlachty z płacenia podatków 

b) Władysław Jagiełło,  przywilej jedleński,             
zapewnienie szlachcie nietykalności osobistej         
c) Kazimierz Jagiellończyk, przywilej 
nieszawski,  rok 1454  
 

0-1 
 
 
 
 
Razem 3 

12 izba poselska, izba senatorska 0-1 
 
Razem 1 
 

13 Dawniej – kaŜda ustawa sejmowa. 
Obecnie – tzw. ustawa zasadnicza uchwalona 
przez sejm (najwaŜniejszy dokument w 
państwie - jeden) 

0-1 
 
 
Razem 2 
 

14 Marcin Luter  -   luteranizm 0-1 



Jan Kalwin   -  kalwinizm 
Henryk VIII   -  anglikanizm 
 

 
Razem 3 

15 A. b) 
B.  c) 

0-1 
 
Razem 2 
 

16 A.  
    I.      Akt konfederacji warszawskiej 1573 

II.  Konstytucja nihil novi 1505 
III. Artykuły henrykowskie 1573 

B.  
     a) III 
     b) II 
     c) I 
 

0-1 
 
 
 
 
 
 
Razem 6 

17 A. a  Stefan Batory   
     b  Zygmunt III Waza                      
     c  Henryk Walezy 
B.  Zygmunta III Wazy  
C.  W Warszawie             

0-1 
 
 
 
Razem 5 

   
Razem  60 

Uwaga: Za kaŜdy poprawnie wykonany podpunkt uczeń otrzymuje 1 punkt. 

 


