
Cywilizacje starożytne

1. Co to jest rewolucja neolityczna:
a. przejście z koczowniczego trybu życia na osiadły tryb życia dzięki

rozwojowi rolnictwa
b. przejście z trybu życia osiadłego na koczowniczy tryb życia dzięki

rozwojowi rolnictwa
2. Wymień trzy dokonania Sumerów.
3. Opisz jednym zdaniem:

a. Nil…..
b. Faraon….
c. Piramidy…

4. Co to jest politeizm?
a. wierzenie w wielu bogów
b. wierzenie w jednego boga
c. wierzenie, że bóg/bogowie nie istnieją.

5. Co to jest judaizm? Wymień trzy charakterystyczne cechy.
6. Wymień trzy osiągnięcia cywilizacji chińskiej.

Starożytna Grecja
1. Kto mógł uczestniczyć w zgromadzeniu ludowym, czyli instytucji demokracji

ateńskiej?
a. Wszyscy mieszkańcy Aten, kobiety i mężczyźni.
b. Obywatele Aten, czyli pełnoletni mężczyźni, których rodzice byli Ateńczykami.
c. Mieszkańcy Grecji.

2. Opisz jednym zdaniem.
a. Spartanie…………….
b. heloci…………………
c. periojkowie………………

3. Uporządkuj: 1) Miejsce, gdzie mieszkają greccy bogowie, 2) bóg ognia i kowalstwa,
3) bogini, która opiekowała się małżeństwem, żona Zeusa.

a. Hera
b. Olimp
c. Hefajstos

4. Napisz trzy rzeczy charakterystyczne dla igrzysk olimpijskich w starożytnej Grecji.
5. Jaką armię Aleksander Wielki pokonał w bitwie pod Gaugamelą w 331 r. p.n.e?

a. perską
b. chińską
c. indyjską

Starożytny Rzym
1. Co to jest senat w starożytnym Rzymie? Wymień 3 informacje o senacie.
2. Co wydarzyło się w 395 r. n.e?

a. Podział na cesarstwo zachodniorzymskie z Rzymem jako stolicą i na
wschodniorzymskie z stolicą Konstantynopolu.

b. Juliusz Cezar zostaje zabity przez spiskowców.
c. Rzym wygrywa wojnę z Kartaginą.

3. Jak nazywano miasto Rzym? ………..
4. Opisz jednym zdaniem:



a. akwedukt……………………………..
b. Horacy………………………………..
c. Prawo XII Tablic………………………….

5. Edykt mediolański w 313 r. wydany przez Konstantyna Wielkiego:
a. zniósł niewolnictwo w Cesarstwie Rzymskim
b. zezwolił na swobodne wyznawanie chrześcijaństwa
c. pozwolił chodzić w spodniach

Islam
1. Kto to był Mahomet? Napisz trzy informacje.
2. Opisz jednym zdaniem:

a. meczet………………………
b. Koran……………………………..
c. Allah…………………………….

Bizancjum
1. Konstantynopol został zdobyty przez armię turecką:

a. 230 r. p.n.e
b. 1400 r.
c. 1453 r.

2. Opisz w jednym zdaniu:
a. Hagia Sofia……………………
b. ikona………………………….
c. fresk…………………………..

Początki Średniowiecza
1. Gdzie osiedlili się Frankowie?

a. Hiszpania
b. Galia
c. Księstwo Wielkomorawskie

2. W Wormacji w 1122 roku dwie strony podpisały porozumienie. Te strony to:
a. papież, cesarz
b. papież, arcybiskup
c. książe, cesarz.

3. Wymień trzy zakony rycerskie, które brały udział w krucjatach:
………………………………………………………………………………

Społeczeństwa średniowieczna

1. Uporządkuj: 1) wasal 2)senior 3)hołd lenny
a. ceremonia nadania lenna
b. obdarowany dobrami ziemskie
c. nadający dobra ziemskie

2. Wymień trzy cechy idealnego rycerza.
3. Zakon Franciszkanów założył:

a. św. Dominik
b. św. Franciszek
c. św. Klara

4. Style architektoniczne w średniowieczu:
a. styl gotycki, styl barokowy
b. styl romański, styl barokowy
c. styl romański, styl gotycki



Polska w okresie wczesnopiastowskim
1. Kim byli Słowianie?
2. Podaj min. dwa skutki przyjęcia chrześcijaństwa przez Mieszka I
3. Koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski odbyła się w Gnieźnie w roku:

a. 1000 r.
b. 966 r.
c. 1025 r.

4. Bolesław Śmiały w roku 1076 r.:
a. koronowany był na króla Polski
b. miał konflikt z biskupem Wojciechem
c. przyjął chrzest

5. Co to był testament Bolesława Krzywoustego?

Polska w okresie rozbicia dzielnicowego
1. W 1226 r. Konrad Mazowiecki daje ziemię chełmińską:

a. franciszkanom
b. cystersom
c. krzyżakom

2. Władysław Łokietek koronowany był na króla Polski w:
a. 1410 r.
b. 1332 r.
c. 1320 r.

Polska w XIV i XV w.
1. W 1364 r. Kazimierz Wielki powołał do życia………………………(wymień instytucję

edukacyjną)
2. W 1385 r. roku podpisano unię w Krewie między Polską a……….. (napisz państwo)
3. Bitwa pod Grunwaldem odbyła się 15 lipca…

a. 1300 r.
b. 1433 r.
c. 1410 r.

4. Kim była szlachta? Wymień minimum dwie informacje.


