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Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Liczba punktów ...... / 36

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę P przy zdaniach
prawdziwych, a F – przy fałszywych. 
A. Za panowania Augusta III wszystkie sejmy, z wyjątkiem dwóch, zostały zerwane lub
zakończyły obrady bez podjęcia uchwał.  P/F
B. Po śmierci Augusta II Mocnego wybuchła wojna domowa między Augustem III 
a Stanisławem Poniatowskim.  P/F
C. W czasach saskich plan reform sformułował Stanisław Leszczyński, który opublikował
dzieło O skutecznym rad sposobie. Skrytykował w nim wady ustroju Rzeczypospolitej,
czyli liberum veto, wolną elekcję i konfederacje.  P/F

(.../3 pkt)

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę P przy zdaniach
prawdziwych, a F – przy fałszywych. 
A. W pierwszym rozbiorze Polski wzięły udział dwa mocarstwa – Rosja i Prusy.   P/F
B. Uchwalenie Konstytucji 3 maja przyczyniło się do drugiego rozbioru Polski.   P/F
C. Upadek powstania kościuszkowskiego doprowadził do trzeciego rozbioru Polski.   P/F

(.../3 pkt)

Wstaw obok wydarzeń litery odpowiadające grupom poniższych pojęć.
1. I rozbiór Polski ..........                        3. powstanie kościuszkowskie ..........
2. II rozbiór Polski ..........                       4. Sejm Wielki ..........

A. Warszawa, Straż Praw, Ignacy Potocki, prawo o miastach 
B. Racławice, Uniwersał połaniecki, Jan Kiliński, kosynierzy
C. Bar, Rada Nieustająca, Fryderyk II Wielki, Komisja Edukacji Narodowej
D. Targowica, Order Virtuti Militari, Józef Poniatowski, emigracja 

(.../4 pkt)

Uporządkuj chronologicznie XVIII-wiecznych władców Polski. Zacznij od
panującego najwcześniej. 
......... August II Mocny,   ......... Stanisław August Poniatowski,   ......... August III Sas

(.../1 pkt)

Spośród wymienionych wydarzeń w każdym ciągu oznacz literą A wydarzenie
chronologicznie pierwsze, a literą B – ostatnie.
1. ....... pierwszy rozbiór Polski        ....... sejm rozbiorowy       .......konfederacja barska
2. ....... konfederacja targowicka       ....... powstanie kościuszkowskie          ....... wojna w
obronie konstytucji

(.../2 pkt)

Połącz postać z funkcją, którą pełniła. 
A. Adam Poniński                              1. król 
B. August II Mocny                           2. duchowny i uczony
C. Wojciech Bogusławski                  3. marszałek sejmu
D. Hugo Kołłątaj                                4. autor sztuk teatralnych

(.../4 pkt)

Uporządkuj chronologicznie XVIII-wieczne instytucje. Zacznij od tej, która
powstała najwcześniej. 
.......... Szkoła Rycerska     .......... Collegium Nobilium   .......... Komisja Edukacji
Narodowej

(.../1 pkt)

Uporządkuj w kolejności wydarzenia, które nastąpiły w XVIII wieku. Rozpocznij od
wydarzenia, które było pierwsze. 
......... konfederacja targowicka      ........ konfederacja barska       ........ sejm niemy
........ powstanie kościuszkowskie        ........ Sejm Wielki

(.../1 pkt)
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Wybierz właściwe dokończenie zdania.
Konstytucję 3 maja uchwalono podczas 
A. sejmu niemego.                                C. sejmu elekcyjnego.
B. sejmu rozbiorowego.                        D. Sejmu Wielkiego.

(.../1 pkt)

Przyporządkuj numery do wewnętrznych lub zewnętrznych przyczyn rozbiorów
Polski. 
1) Utrata pozycji Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej wskutek wojen w XVII
wieku. 
2) Osłabienie państwa wojnami w XVII wieku.
3) Ograniczenie władzy królewskiej przez liczne przywileje szlacheckie.
4) Liberum veto.
5) Ingerowanie sąsiednich mocarstw w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej. 
6) Niechęć magnaterii do reform i przedkładanie prywatnych interesów nad sprawy
Rzeczypospolitej.
7) Słaba i nieliczna armia.

Przyczyny wewnętrzne: ....................................................................................................... 
Przyczyny zewnętrzne: ........................................................................................................

(.../2 pkt)

Przyporządkuj wymienione niżej hasła do poszczególnych rozbiorów Polski. 
Konstytucja 3 maja, kosynierzy, Tadeusz Rejtan, prawa kardynalne, Jan Kiliński,
Targowica, Racławice, Bar, Józef Poniatowski                                                              
Pierwszy rozbiór: ........................................................................................................
Drugi rozbiór: .............................................................................................................
Trzeci rozbiór: .............................................................................................................

(.../3 pkt)

Przyjrzyj się osi czasu i zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Do pierwszego rozbioru Polski doszło w okresie oznaczonym na osi czasu literą
1. B.                 2. C.                3. D.                4. E.

(.../1 pkt)

Przyjrzyj się osi czasu i wykonaj polecenie.

Wybierz ciąg liter odpowiadający poniższemu ciągowi wydarzeń.
wojna północna – elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego – powstanie
kościuszkowskie
1. A–B–D                     2. B–D–E                3. C–D–E                4. B–C–D

(.../1 pkt)
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Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia. 

1. Wybierz właściwe dokończenie zdania. 
Postać przedstawiona na ilustracji to  
A. Tadeusz Rejtan.             C. Franciszek Salezy Potocki.
B. Adam Poniński.             D. Stanisław August Poniatowski.

2. Wyjaśnij, dlaczego przedstawiona na ilustracji postać leży na podłodze i rozdziera
szatę. 
................................................................................................................................................

3. Oceń, czy poniższe informacje dotyczące ilustracji są prawdziwe. Zaznacz literę P
przy zdaniu prawdziwym, a F – przy fałszywym. 
A. Dramatyczny sprzeciw posła nic nie dał i sejm wyraził zgodę na rozbiór Polski. P/F
B. Postawa posła stała się odtąd symbolem zdrady narodowej. P/F

(.../3 pkt)

Dopisz właściwy termin do każdej definicji. Wybierz odpowiedź spośród podanych
poniżej. 
anarchia, ambasador, emigracja, naczelnik
1. Główny dowódca wojsk powstańczych podczas insurekcji kościuszkowskiej.
...............................
2. Stan chaosu i samowoli spowodowany brakiem władz państwowych lub ich
bezsilnością. ...............................
3. Najwyższy przedstawiciel danego państwa, który reprezentuje je wobec władz innego
państwa na jego terytorium. ...............................
4. Opuszczenie rodzinnego kraju, na przykład z powodu prześladowań politycznych.
...............................

(.../4 pkt)
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16 Na podstawie mapy wykonaj zadania.

1. Pokoloruj ziemie zabrane Rzeczypospolitej w wyniku I rozbioru przez Austrię.
2. Dokończ zdanie. 
Po pierwszym rozbiorze Polski, podróżując z Witebska do Lwowa, przejeżdżało się
kolejno przez:
A. Prusy, Rzeczpospolitą, Austrię.                 C. Austrię, Rzeczpospolitą, Prusy.
B. Rosję, Rzeczpospolitą, Austrię.                 D. Austrię, Rzeczpospolitą, Rosję.

(.../2 pkt)
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Grupa B Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Liczba punktów ...... / 36

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę P przy zdaniach
prawdziwych, a F – przy fałszywych. 
A. Po śmierci Augusta II Mocnego wybuchła wojna domowa między Augustem III 
a Stanisławem Poniatowskim.  P/F
B. Za panowania Augusta III wszystkie sejmy, z wyjątkiem dwóch, zostały zerwane lub
zakończyły obrady bez podjęcia uchwał.  P/F
C. Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie w Rzeczypospolitej Polskiej,
które ustanowił August III Sas.  P/F

(.../3 pkt)

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę P przy zdaniach
prawdziwych, a F – przy fałszywych. 
A. Przyczyną pierwszego rozbioru Polski była klęska konfederacji targowickiej.   P/F
B. Uchwalenie Konstytucji 3 maja przyczyniło się do drugiego rozbioru Polski.   P/F
C. Upadek powstania kościuszkowskiego doprowadził do trzeciego rozbioru Polski.   P/F

(.../3 pkt)

Wstaw obok wydarzeń litery odpowiadające grupom poniższych pojęć.
1. I rozbiór Polski ..........                        3. powstanie kościuszkowskie ..........
2. II rozbiór Polski ..........                       4. Sejm Wielki ..........

A. Racławice, Uniwersał połaniecki, Jan Kiliński, kosynierzy
B. Bar, Rada Nieustająca, Fryderyk II Wielki, Komisja Edukacji Narodowej
C. Targowica, Order Virtuti Militari, Józef Poniatowski, emigracja                                   
D. Warszawa, Straż Praw, Ignacy Potocki, prawo o miastach 

(.../4 pkt)

Uporządkuj chronologicznie XVIII-wiecznych władców Polski. Zacznij od
panującego najwcześniej. 
........ Stanisław August Poniatowski, ......... August II Mocny, ......... August III Sas

(.../1 pkt)

Spośród wymienionych wydarzeń w każdym ciągu oznacz literą A wydarzenie
chronologicznie pierwsze, a literą B – ostatnie.
1. ....... pierwszy rozbiór Polski        .......konfederacja barska                  ...... sejm
rozbiorowy       
2. ....... powstanie kościuszkowskie  ....... wojna w obronie konstytucji   ....... konfederacja
targowicka 

(.../2 pkt)

Połącz postać z funkcją, którą pełniła. 
A. Hugo Kołłątaj                               1. król 
B. August II Mocny                           2. duchowny i uczony
C. Wojciech Bogusławski                  3. autor sztuk teatralnych
D. Adam Poniński                              4. autor sztuk teatralnych3. marszałek sejmu

(.../4 pkt)

Uporządkuj chronologicznie XVIII-wieczne instytucje. Zacznij od tej, która
powstała najwcześniej. 
.......... Collegium Nobilium       .......... Szkoła Rycerska        .......... Komisja Edukacji
Narodowej

(.../1 pkt)

Uporządkuj w kolejności wydarzenia, które nastąpiły w XVIII wieku. Rozpocznij od
wydarzenia, które było pierwsze. 
......... konfederacja targowicka             ........ sejm niemy         ........ Sejm Wielki
........ powstanie kościuszkowskie        ........ konfederacja barska

(.../1 pkt)
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Wybierz właściwe dokończenie zdania.
Konstytucję 3 maja uchwalono podczas 
A. sejmu niemego.                                C. sejmu elekcyjnego.
B. sejmu rozbiorowego.                        D. Sejmu Wielkiego.

(.../1 pkt)

Przyporządkuj numery do wewnętrznych lub zewnętrznych przyczyn rozbiorów
Polski. 
1) Osłabienie państwa wojnami w XVII wieku.                                                                    
2) Utrata pozycji Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej wskutek wojen w XVII
wieku. 
3) Ograniczenie władzy królewskiej przez liczne przywileje szlacheckie.
4) Liberum veto.                                                                                                                     
5) Słaba i nieliczna armia.
6) Ingerowanie sąsiednich mocarstw w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej. 
7) Niechęć magnaterii do reform i przedkładanie prywatnych interesów nad sprawy
Rzeczypospolitej.

Przyczyny wewnętrzne: ....................................................................................................... 
Przyczyny zewnętrzne: ........................................................................................................

(.../2 pkt)

Przyporządkuj wymienione niżej hasła do poszczególnych rozbiorów Polski. 
kosynierzy, prawa kardynalne, Targowica, Racławice, Bar, Józef Poniatowski,
Konstytucja 3 maja, Tadeusz Rejtan, Jan Kiliński                                                          
Pierwszy rozbiór: ........................................................................................................           
Drugi rozbiór: .............................................................................................................
Trzeci rozbiór: .............................................................................................................

(.../3 pkt)

Przyjrzyj się osi czasu i zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Do pierwszego rozbioru Polski doszło w okresie oznaczonym na osi czasu literą
1. B.                 2. C.                3. E.                 4. D.

(.../1 pkt)

Przyjrzyj się osi czasu i wykonaj polecenie.

Wybierz ciąg liter odpowiadający poniższemu ciągowi wydarzeń.
wojna północna – elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego – powstanie
kościuszkowskie
1. A–B–D                     2. B–C–D               3. C–D–E                4. B–D–E 

(.../1 pkt)
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Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia. 

1. Wybierz właściwe dokończenie zdania. 
Postać przedstawiona na ilustracji to  
A. Franciszek Salezy Potocki.     C. Tadeusz Rejtan. 
B. Adam Poniński.                       D. Stanisław August Poniatowski.

2. Wyjaśnij, dlaczego przedstawiona na ilustracji postać leży na podłodze i rozdziera
szatę. 
................................................................................................................................................

3. Oceń, czy poniższe informacje dotyczące ilustracji są prawdziwe. Zaznacz literę P
przy zdaniu prawdziwym, a F – przy fałszywym. 
A. Postawa posła stała się odtąd symbolem zdrady narodowej. P/F                                    
B. Dramatyczny sprzeciw posła nic nie dał i sejm wyraził zgodę na rozbiór Polski. P/F

(.../3 pkt)

Dopisz właściwy termin do każdej definicji. Wybierz odpowiedź spośród podanych
poniżej. 
anarchia, ambasador, emigracja, naczelnik
1. Stan chaosu i samowoli spowodowany brakiem władz państwowych lub ich
bezsilnością. ...............................
2. Najwyższy przedstawiciel danego państwa, który reprezentuje je wobec władz innego
państwa na jego terytorium. ...............................
3. Opuszczenie rodzinnego kraju, na przykład z powodu prześladowań politycznych.
...............................                                                                                                              
4. Główny dowódca wojsk powstańczych podczas insurekcji kościuszkowskiej.
...............................

(.../4 pkt)
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16 Na podstawie mapy wykonaj zadania.

1. Pokoloruj ziemie zabrane Rzeczypospolitej w wyniku I rozbioru przez Austrię.
2. Dokończ zdanie. 
Po pierwszym rozbiorze Polski, podróżując z Witebska do Lwowa, przejeżdżało się
kolejno przez:
A. Prusy, Rzeczpospolitą, Austrię.                 C. Rosję, Rzeczpospolitą, Austrię.                 
B. Austrię, Rzeczpospolitą, Prusy.                 D. Austrię, Rzeczpospolitą, Rosję.

(.../2 pkt)


