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Grupa A

Imię i nazwisko .................................................

Klasa ...................................

Liczba punktów .......... / 30

( .... / 4 pkt)Zadanie 1

Wstaw obok postaci litery odpowiadające słynnym władcom lub przywódcom, z
którymi były związane.
Armand Richelieu – ........                           Oliver Cromwell – ........
Molier – ........                                             Kazimierz Pułaski – ........

A. Ludwik XIV     B. Jerzy Waszyngton    C. Ludwik XIII   D. Karol I Stuart

( .... / 4 pkt)Zadanie 2

Uzupełnij poniższe zdania. 
Ludwik XIV dysponował władzą (1.) ____ . Król zmusił arystokrację do opuszczenia
dawnych siedzib i zamieszkania w Wersalu, ponieważ (2.) ____ . Aby podkreślić ogrom
władzy uzyskanej przez Ludwika XIV, nazywa się go (3.) ____ . Ministrem, który
kierował polityką gospodarczą Francji, był (4.) ____ . 

1.  A. demokratyczną                     B. despotyczną                           C. absolutną
2. A. skonfiskował ich majątki      B. mógł ich tam kontrolować     C. lubił luksus i zbytek
3. A. Królem Malowanym             B. Królem Chłopów                   C. Królem Słońce
4. A. Jean-Baptiste Colbert            B. Juliusz Mazarin                     C. Armand Richelieu

( .... / 4 pkt)Zadanie 3

Dopisz właściwą datę do każdego wydarzenia. Wybierz odpowiedzi spośród
podanych poniżej.
1649 rok, 1701 rok, 1776 rok, 1787 rok

1. Uchwalenie Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. ....................................
2. Uchwalenie Konstytucji Stanów Zjednoczonych. ....................................
3. Ogłoszenie Anglii republiką. ....................................
4. Ogłoszenie Prus królestwem. ....................................

( .... / 3 pkt)Zadanie 4

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach
prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.
A. Szwedzki uczony Karol Linneusz przyczynił się do rozwoju fizyki. P/F
B. Wiek XVIII w dziejach kultury europejskiej bywa nazywany „wiekiem rozumu” lub
„wiekiem światła”. P/F
C. Zafascynowanie starożytnością sprawiło, że w drugiej połowie XVIII wieku
wykształcił się nowy styl określany jako klasycyzm. P/F
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( .... / 5 pkt)Zadanie 5

Zapoznaj się z zamieszczonym schematem. Następnie wykonaj polecenia. 

1. Podkreśl poprawne dokończenie zdań. 
Autorem zasady trójpodziału władzy jest Monteskiusz / Wolter.
Autor zasady trójpodziału władzy był zagorzałym krytykiem absolutyzmu / ateizmu.  
2. Uzupełnij notatkę.
Według tej zasady wyznaczone instytucje powinny ustanawiać prawo, czyli pełnić funkcje
władzy ........................................... Odrębne urzędy zajmowałyby się wprowadzaniem
tych przepisów w życie, czyli były władzą ........................................... Trzeci element to
władza .......................................... sprawowana przez niepodlegające nikomu sądy. 

( .... / 4 pkt)Zadanie 6

Dopisz właściwy termin do każdej definicji. Wybierz odpowiedzi spośród podanych 
poniżej.
hugenoci, republika, absolutyzm oświecony, purytanizm

1. Państwo, w którym władzę sprawuje osoba lub grupa osób wybrana na określony czas
przez obywateli w głosowaniu. ...................................................................
2. Francuscy protestanci, zwolennicy poglądów Jana Kalwina. 
....................................................
3. Wyznanie protestanckie w Anglii, odwołujące się do nauk Jana Kalwina. 
....................................................
4. Państwo, w którym rządzący przyznaje poddanym pewne swobody, jednak wciąż ma
pełnię władzy. ....................................................

( .... / 6 pkt)Zadanie 7

Uzupełnij notatkę. Wykorzystaj do tego podane niżej nazwy geograficzne. 
Ural, Petersburg, Azja, Europa, Moskwa, Kijów

Siedzibą carów Rosji do 1712 roku była ........................................ . Po tym, jak Rosja
uzyskała upragniony dostęp do Morza Bałtyckiego, na zdobytym terytorium wzniesiono
miasto ........................................ . Około 1700 roku państwo rosyjskie rozciągało się na
dwóch kontynentach, na zachodzie ........................................ i na wschodzie
........................................ , a granicą między nimi były góry ........................................ .
Leżący na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów  ........................................ po 1772
roku został przyłączony do Cesarstwa Rosyjskiego. 


