Kod ucznia …………

Małopolski Konkurs Historyczny
dla uczniów gimnazjum
rok szkolny 2016/2017
„Polska Jagiellonów na tle historii Europy i świata”
5 grudnia 2016 r.
etap rejonowy

Wypełnia Komisja rejonowa
Miejsce na dane ucznia
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Numer
zadania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Suma punktów

Maksymalna liczba punktów
możliwa do uzyskania w
poszczególnych zadaniach
1
2
5
1
4
2
4
6
1
6
5
3
4
1
4
4
1
1
1
1
2
2
1
3
1
2
2
6
2
3
6
3
2
4
4
Możliwych punktów do
uzyskania: 100

Liczba punktów
uzyskanych przez
uczestnika w
poszczególnych zadaniach

Uzyskanych punktów :

Ilość uzyskanych punktów po weryfikacji …………………………………
Czytelny podpis osoby sprawdzającej : .............................................................................
Czytelny podpis osoby weryfikującej : .............................................................................
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Droga Gimnazjalistko, Drogi Gimnazjalisto!
Przed rozpoczęciem pracy przeczytaj poniższą instrukcję.
1. Zakoduj swoją pracę. Nie podpisuj kartek imieniem i nazwiskiem.
2. Przed Tobą zestaw 35 zadań konkursowych.
3. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz uzyskać 100 punktów.
4. Przy każdym zadaniu podana jest maksymalna ilość punktów, którą można

uzyskać.
5. Na rozwiązanie zestawu masz 100 minut. Komisja konkursowa 15 minut

przed końcem przypomni Ci o upływającym czasie.
6. Czytaj uważnie wszystkie polecenia.
7. Odpowiedzi należy wpisywać tylko długopisem lub piórem z atramentem

koloru czarnego lub niebieskiego. Odpowiedzi zapisane ołówkiem nie
będą oceniane.
8. Pisz czytelnie – odpowiedzi nieczytelne nie będą oceniane!
9. Zapisuj słowa w pełnym brzmieniu – nie stosuj skrótów. Błędne zapisy

nazwisk, nazw, pojęć, terminów, dat powoduje nieprzyznanie punktów.
10. Błędne zapisy wyraźnie przekreśl. Przy błędnych zaznaczeniach w

pytaniach testowych należy pisać: dobrze, źle.
11. Nie wolno używać korektora – zadanie, w którym użyto korektora nie

będzie oceniane.
12. Brudnopis nie podlega ocenie.
13. Wyłącz telefon komórkowy, jeśli go posiadasz.
14. Stwierdzenie

niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie
spowoduje wykluczenie Cię z udziału w konkursie.

innym,

Życzymy Ci powodzenia!
Organizatorzy konkursu
3

Zadanie 1 (1 punkt)
Zapoznaj się z fragmentem dokumentu i napisz nazwę przywileju, który otrzymał Kraków od
Władysława Łokietka
Dokument Władysława Łokietka z 12 IX 1306 roku
My, Władysław, z bożej łaski książę krakowski,[…] starając się o pożytki i korzyści miasta
naszego Krakowa, dajemy [prawo] i pozwalamy naszym mieszczanom krakowskim, aby skład
wszelkich towarów i rzeczy sprzedażnych w wymienionym mieście posiadali, tak jak najlepiej
i najpożyteczniej dla dobra miasta będą [go] mogli ogłosić. […]
Wiek V-XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych, PWN Warszawa 2003 s. 234

Nazwa przywileju ……………………….……….
Zadanie 2 (2 punkty)
Zapoznaj się z poniższym rysunkiem i odpowiedz na pytania:

K. Stronczyński „Dawne monety polskie” 1885r.

A. Podaj nazwę przedstawionej monety ………………………………….
B. Podkreśl nazwę metalu z którego została wykonana moneta
a. złoto b. srebro c. miedź d. cyna
Zadanie 3 (5 punktów)
Na podstawie tekstu źródłowego oraz wiedzy własnej odpowiedz na pytania:
[…] Przeto My Kazimierz […] postanowiliśmy w mieście naszym Krakowie, wyznaczyć
miejsce, na którym by szkoła powszechna w każdym dozwolonym wydziale kwitnęła, a dla
przyszłości 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 […]. Wszystkim […] przyrzekamy, niżej
wypisane artykuły […], nienaruszone strzec i zachować, a w szczególności rektorom […],
doktorom, mistrzom, scholarom, którzy by […] do wzmiankowanego miasta przybyli.
Źródło: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 9, Warszawa 1960, s. 39 – 40
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A. Napisz nazwę uczelni oraz roczną datę jej założenia.
- nazwa uczelni ……………………………………
- roczna data założenia ………………
B. Uzupełnij poniższy tekst:
Uczelnia wzorowana była na Uniwersytecie Bolońskim. Początkowo wykłady prowadzono na
trzech wydziałach: sztuk wyzwolonych, ………..…..…, ……………..….., (należy
podać nazwy 2 wydziałów). Napisz nazwę największego wydziału – tzn. posiadającego
najwięcej katedr …………………………. .
Zadanie 4 (1 punkt)
Podkreśl fałszywą odpowiedź.
Cechami charakterystycznymi renesansu były:
A. fascynacja starożytnością
B. wprowadzenie zasady teocentryzmu
C. tworzenie w językach narodowych
D. dążenie do wszechstronnego wykształcenia
E. w architekturze przewaga linii poziomych nad pionowymi
Zadanie 5 (4 punkty)
Do podanych autorów przyporządkuj ich dzieła (punkt przyznawany jest za poprawne
przyporządkowanie wszystkich dzieł do poszczególnych autorów)
Pieta watykańska; Szkoła ateńska; Pochwała głupoty; Sąd Ostateczny;
Madonna Sykstyńska; Ostatnia Wieczerza; Dawid; Mona Lisa
Lp

Autor

A.

Leonardo da Vinci

B.

Michał Anioł Buonarotti

A.

Erazm z Rotterdamu

D.

Rafael Santi

Nazwy dzieł

Zadanie 6 (2 punkty)
Uzupełnij tekst:
Wybitny polski astronom Mikołaj Kopernik swoje poglądy zawarł w, wydanym w roku 1543,
dziele …………………………………………………………………………... (tytuł dzieła),
w którym przedstawił teorię budowy Układu Słonecznego zwaną: ………………………
………………………………………….. (nazwa teorii).
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Zadanie 7 (4 punkty)
Przeanalizuj fragment umowy polsko-litewskiej i odpowiedz na pytania.
„Dla sprawy tej utwierdzenia, dla pewności i ubezpieczenia tenże Jagiełło Wielki Książę
przyrzeka wszystkie swoje skarby złożyć i wydać na odzyskanie strat państw obojga, tak
Polski jako też Litwy. A to tylko jeżeli taż pani Węgier córkę swą Jadwigę, królową polską
przyrzeczoną, odda mu w małżeństwo. Także obiecuje tenże Jagiełło Wielki Książę, że da
i gotówką załatwi układ pieniężny, zawarty tytułem rękojmi pomiędzy tą panią królową
Węgier z jednej a księciem Austrii z drugiej strony, mianowicie dwieście tysięcy florenów.
Również tenże Wielki Książę Jagiełło przyrzeka i zobowiązuje się wszelkie ziemie zagrabione
i straty królestwa polskiego, oderwane przez czyje bądź ręce, odzyskać własnymi zachodami
i kosztami. Również tenże Wielki Książę Jagiełło obiecuje wszystkich chrześcijan, a zwłaszcza
ludzi obojga płci pojmanych w kraju polskim i zwyczajem wojennym uprowadzonych,
przywrócić do pierwotnej wolności.[…] Następnie wymieniany tu książę Jagiełło przyrzeka
także kraje swoje Litwy i Rusi wieczyście wcielić do korony królestwa polskiego.”
Wiek V-XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych, PWN Warszawa 2003 s.196

Napisz zobowiązania Wielkiego Księcia Jagiełły w zakresie: (po 1 zobowiązaniu)
a. finansowym ……………………….……………….…………………..

……………………………………………………….……………...
b. terytorialnym ……………….………………………………………….
………………………………………………………………………
c. politycznym ………………………………………………….………...
………………………………………………………………….…...
d. matrymonialnym ………………………………………………………...
………………………………………………………………….…...
Zadanie 8 (6 punktów)
Do tabeli wpisz przyczyny i skutki podanych wydarzeń. (należy wpisać przyczyny i skutki
tylko podane poniżej)
odzyskanie przez Polskę Pomorza Gdańskiego; sekularyzacja Prus; hołd pruski;
powstanie antykrzyżackie na Żmudzi; odzyskanie przez Polskę Ziemi Dobrzyńskiej
akt inkorporacji Prus;
Przyczyna

Wydarzenie

A.

Wielka Wojna z
Zakonem Krzyżackim

B

wojna 13-letnia

C

traktat krakowski
1525

Skutek
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Zadanie 9 (1 punkt)
Podkreśl prawidłową odpowiedź:
Dowódcą wojsk litewskich w bitwie pod Grunwaldem był:
A. Świdrygiełło
B. Witold Kiejstutowicz
C. Skirgiełło
D. Kiejstut Giedyminowicz
Zadanie 10 (6 punktów)
Uzupełnij drzewo genealogiczne Jagiellonów. Wpisz w odpowiednie miejsca postaci (należy
uwzględnić tylko spośród wymienionych poniżej).
Ludwik; Zygmunt August; Aleksander; Zygmunt Stary; Katarzyna; Elżbieta; Anna;

Kazimierz

Jan Olbracht

Bona Sforza

Stefan Batory
Zadanie 11 (5 punktów)
Napisz, który władca panował w Polsce podczas podanych wydarzeń:
A. traktat w Tordesillas …………………………
B. powstanie narodowego Kościoła anglikańskiego ………………………..
C. pierwsza całościowa publikacja Indeksu Ksiąg Zakazanych …………………………
D. ścięcie Karola I, króla Anglii ….................................
E. wydanie edyktu nantejskiego ………………………..
7

Zadanie 12 (3 punkty)
Uzupełnij tekst:
Dzień przed Wszystkimi Świętymi ………… roku Marcin Luter przybił do drzwi katedry
w ………………………. (nazwa miasta) 95 tez dotyczących zmian w Kościele.
Bezpośrednią przyczyną tego wystąpienia był przyjazd do Niemiec papieskiego komisarza
do spraw odpustów ……………………………………..…….. (imię i nazwisko). Były to
wydarzenia, które zapoczątkowały reformację.
Zadanie 13 (4 punkty)
Podane niżej zdania zakwalifikuj jako prawdę lub fałsz. Dopisz obok nich w tabeli
odpowiednio – prawda , fałsz
A
B
C

D

Wystąpienie Marcina Lutra doprowadziło w Niderlandach do
niepokojów społecznych, do których należała tzw. wojna
chłopska.
Noc św. Bartłomieja była jednym z elementów wojen
religijnych na terenie Niemiec w XVI wieku.
Byli zwolennikami jednego z nurtów protestantyzmu
w Rzeczypospolitej, utworzyli zbór mniejszy zwany braćmi
polskimi lub arianami.
Bezpośrednią przyczyną powstania kościoła anglikańskiego
była odmowa unieważnienia małżeństwa Henryka IV
z Katarzyną Aragońską.

Zadanie 14 (1 punkt)
Podkreśl prawidłową odpowiedź.
W okresie bezkrólewia funkcję króla w Rzeczypospolitej sprawował:
A. Marszałek Sejmu
B. Wielki Kanclerz Koronny
C. Wielki Hetman Koronny
D. Prymas
Zadanie 15 (4 punkty)
Do podanych poniżej opisów dopisz właściwą nazwę sejmu;
A. Pierwszy sejm okresu bezkrólewia. Ustalał czas i miejsce
elekcji.
B. Zwoływany co dwa lata na okres 6 tygodni. Zajmował się
sprawami
ustawodawczymi.
Decyzje
podejmowano
jednomyślnie.
C. Aby przeciwdziałać zasadzie liberum veto zawiązywano
konfederację i określano jej cele. Obradowano tak długo, aż
nie zostały zrealizowane wszystkie ustalone na początku
zadania.
D. Podczas jego trwania elekt zaprzysięgał zasady ustroju
Rzeczypospolitej, pacta conventa i był koronowany.
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Zadanie 16 (4 punkty)
Zapoznaj się z poniższym tekstem źródłowym i na jego podstawie oraz wiedzy własnej
odpowiedz na pytania:
Oznajmiamy wszystkim wobec komu należy […] na wieczną tej rzeczy pamięć, iż pod tym
niebezpiecznym czasem, bez króla pana zwierzchniego mieszkając, staraliśmy się o to wszyscy
na zjeździe warszawskim, jako byśmy przykładem przodków naszych swych sami między sobą
pokój, sprawiedliwość, porządek i obronę Rzeczypospolitej zatrzymać i zachować mogli. […]
Ale podług miejsca i czasu tu naznaczonego zjechać się do gromady konnej i spólnie i
spokojnie sprawę obierania pana podług woli Bożej do skutku przywieść. A inaczej żadnego
pana nie pozwalać, iż nam pierwej prawa wszystkie, przywileje i wolności nasze, które są
i które mu podamy po obraniu, przysiąc ma. […]
A iż w Rzeczypospolitej naszej jest różność niemała w sprawie religii chrześcijańskiej,
zabiegając temu, aby się z tej przyczyny między ludźmi saeditio [bunt] jaka szkodliwa nie
wszczęła, którą po inszych królestwach jaśnie widzimy, obiecujemy to sobie spólnie [...] za
nas i potomków naszych na wieczne czasy pod obowiązkiem przysięgi, wiarą, uczciwością,
honorem i sumieniem naszym, iż którzy jesteśmy [...] rozróżnieni w wierze, pokój między sobą
zachować, a dla różnej wiary i odmiany w kościele krwie nie przelewać […]
Wiek XVI–XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych Warszawa 1997, s. 146

A. Napisz nazwę dokumentu oraz rok jego uchwalenia
nazwa dokumentu …………………………………………………..
rok uchwalenia …………..
B. Napisz nazwę dokumentu, zawierającego zasady ustroju Rzeczypospolitej, który
zaprzysięgał każdy nowo wybrany władca

……………………………............................................
C. Napisz, do jakiego wydarzenia, w jednym z krajów europejskich, nawiązuje podkreślony
fragment tekstu

……………………………………………………..
Zadanie 17 (1 punkt)
Podkreśl prawidłową odpowiedź.
Po śmierci Zygmunta Augusta króla wybierano podczas wolnej elekcji, w której mógł wziąć
udział:
A. każdy mieszkaniec Rzeczypospolitej
B. każdy Polak mieszkający w Rzeczypospolitej
C. każdy szlachcic Rzeczypospolitej
D. każdy szlachcic
Zadanie 18 (1 punkt)
Podkreśl fałszywą odpowiedź.
Przyczynami konfliktów polsko – szwedzkich były:
A. detronizacja Zygmunta Wazy
B. dążenie Szwecji do opanowania wybrzeży Bałtyku
C. akt przyłączenia Estonii do Rzeczypospolitej
D. dążenie Rzeczypospolitej do opanowania Mołdawii
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Zadanie 19 (1 punkt)
Przeanalizuj dokładnie poniższą tabelkę oraz odpowiedz na pytanie:
Ludność Europy w XVI stuleciu
(1 = 1milion ludności)
Państwo
Hiszpania i Portugalia
Włochy
Francja
Wyspy Brytyjskie
Niemcy
Polska
Rosja

1500 r.
9,3
10,5
16,4
4,4
12,0
3,5
9,0

1600 r.
11,3
13,3
18,5
6,8
15,0
5,0
15,5

R. Mackenney, Europa XVI wieku, PIW, Warszawa 1997 s, 69

Wymień państwo, w którym w XVI wieku nastąpił największy wzrost liczby ludności:
………………………………….
Zadanie 20 (1 punkt)
Podkreśl prawidłową odpowiedź:
Który z królów Polski otrzymał godność kardynała
A. Aleksander Jagiellończyk
B. Zygmunt II August
C. Jan II Kazimierz
D. Michał Korybut Wiśniowiecki
Zadanie 21 (2 punkty)
Napisz kiedy i gdzie polska szlachta uzyskała takie same uprawnienia (przywileje), jakie były
zawarte w uchwalonym przez parlament angielski w roku 1679 Habeas Corpus Act
rok nadania przywileju …………
miejsce nadania przywileju …………………………..….
Zadanie 22 (2 punkty)
Podkreśl prawidłowe zakończenie zdania i odpowiedz na pytanie.
„Haniebnym pokojem” nazwano traktat zawarty w:
A. Karłowicach
B. Buczaczu
C. Oliwie
D. Perejesławiu
Wyjaśnij, dlaczego traktat ten nazwano „haniebnym pokojem”

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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Zadanie 23 (1 punkt)
Napisz, której dynastii motto brzmiało „Wojny niechaj będą udziałem silnych. Ty szczęśliwa
Austrio wychodź za mąż”.

…………………………………………….
Zadanie 24 (3 punkty)
Przeanalizuj tekst źródłowy i odpowiedz na pytania.
Dyplomata francuski Bonnac o reformach […] [fragment]
Car poznał w trakcie swych podróży, że władał ludem stworzonym na podobieństwo innych
i tylko od niego zależy zrobić z niego ten sam użytek: przeto postanowił zmienić wszystkie
zasady swych poprzedników, by dojść do zmiany obyczajów swego ludu.[…] Zmusił swych
poddanych do odbywania podróży i sam przepisał im rzeczy, których winni się uczyć: zarazem
przez przywileje i nagrody ściągnął cudzoziemców do swego państwa. […] Wydał ogólny
rozkaz, by wszyscy jego poddani golili się i nosili krótki ubiór na modłę francuską. By
szybciej dojść do celu, ustanowił przy bramach głównych swych miast oddziały strażników,
którzy ucinali nożycami ubrania i brody wszystkim wchodzącym i wychodzącym, którzy nie
zastosowali się do rozkazu. […] Niektórzy [bojarzy] dla zachowania długiej brody i szat
płacili do trzydziestu tysięcy rubli. Zmiana ta, dotykająca cały naród, stała się przyczyną
buntu, który car rychło uśmierzył, ucinając głowy tym, którzy nie chcieli się zgodzić na
ucięcie im brody. […]
Wiek XVI–XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych Warszawa 1997, s.
379

A. Napisz nazwę państwa w którym przeprowadzono opisane reformy

……………………………………
B. Podaj dwa argumenty popierające Twoją odpowiedź

- ……………………………………………………..
…- ……………………………………………………..
Zadanie 25 (1 punkt)
Podkreśl prawidłową odpowiedź.
Stanisław Konarski należał do zakonu:
A. jezuitów
B. pijarów
C. paulinów
D. bernardynów
Zadanie 26 (2 punkty)
Polscy reformatorzy zwrócili się z prośbą do jednego z francuskich myślicieli o wyrażenie
opinii na temat możliwości uniezależnienia Rzeczypospolitej od Rosji i sposobu
przeprowadzenia reform. Myśliciel ten swoje rozważania opublikował w 1769 roku.
Napisz imię i nazwisko francuskiego myśliciela oraz tytuł jego publikacji.
Imię i nazwisko myśliciela …………………………………….……
Tytuł publikacji …………………………………………………..
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Zadanie 27 (2 punkty)
Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.
Ponieważ Ojciec Święty przez wydaną do wszystkich [...] bullę, niebawem w [...]
Rzeczypospolitej publikowaną być mającą, skasował [...] Zakon Jezuitów, którzy w kraju
większą część edukacji […] utrzymywali, więc ażeby z tych okoliczności Rzeczpospolita, tak
co do edukacji młodzi krajowej, jako też co do dóbr i majątków nie ponosiła uszczerbku,
takowe czynimy rozporządzenie. Ustanawiamy Komisję w Warszawie odprawować się mającą
do edukacji.
Wielka historia Polski, t. 6, Kraków 2004, s. 69.

A. Podaj pełną nazwę instytucji, o której powstaniu mówi dokument.

.................................................................................................................
B. Dzień ustanowienia w/w instytucji obecnie jest świętem jednej z grup zawodowych.
Napisz nazwę tego święta.

…………………………………………………………………….……
Pytanie 28 (6 punktów)
Podaj dzienne daty świąt państwowych obchodzonych w: Polsce, Stanach Zjednoczonych i
Francji, które wywodzą się z okresu Oświecenia. Napisz, jakie ważne wydarzenia z historii
tych państw zostały w ten sposób upamiętnione.
Nazwa państwa

Data

Upamiętnione wydarzenie

A. Polska
B. Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej
C. Francja

Zadanie 29 (2 punkty)
Spośród wymienionych wydarzeń wybierz chronologicznie pierwsze i oznacz je literą A,
oraz chronologicznie ostatnie i oznacz je literą B.
I rozbiór Rzeczypospolitej
Likwidacja Rady Nieustającej
II rozbiór Rzeczypospolitej
Uchwalenie ustawy o sejmikach
Powstanie Szkoły Rycerskiej
Zawiązanie konfederacji targowickiej
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Zadanie 30 (3 punkty)
Podaj nazwę oraz opisz monteskiuszowską teorię podziału władzy.

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Zadanie 31 (6 punktów)
Przyporządkuj poszczególne reformy Sejmu Wielkiego wpisując do odpowiednich rubryk
właściwe oznaczenia literowe.
polityczne

militarne

gospodarcze

Społeczne

A. zwiększenie liczby żołnierzy do 100 tysięcy
B. szlachtę obciążono podatkiem w wysokości 10% dochodów
C. mieszkańcy miast królewskich uzyskali prawo nietykalności osobistej
D. w sejmie miało zasiadać 24 plenipotentów miejskich z głosem doradczym
E. ułatwiono mieszczaństwu nobilitację
F. powołano tzw. Straż Praw, czyli najwyższą władzę wykonawczą w państwie
Zadanie 32 (3 punkty)
Przeanalizuj dane statystyczne umieszczone w tabeli i wykonaj polecenia:
państwo
roczna
data
rozbioru
obszar
liczba
ludności

Rosja
1772
92 tys.
km2
1,3
mln

1793
250
tys.
km2
3 mln

Rozbiory Rzeczypospolitej
Prusy
1795
120
tys.
km2
1,2
mln

Austria

1772

1793

1795

1772

1793

1795

36 tys.
km2

57 tys.
km2

48 tys.
km2

83 tys.
km2

–

47 tys.
km2

600
tys.

1 mln

1 mln

2,6
mln

–

1,5
mln

Tablice historyczne, pod red. W. Mizerskiego, Warszawa 2004, s. 248.

Oceń prawdziwość zdań dotyczących rozbiorów Rzeczypospolitej. Wpisz przy zdaniu
prawdziwym prawda, a przy zdaniu fałszywym fałsz.
A.
B.
C.

Rosja do roku 1795 zajęła najwięcej obszaru
Rzeczypospolitej.
Rosja w trzecim rozbiorze zajęła większy obszar niż Prusy w
trzech rozbiorach.
Na obszarach zajętych przez Prusy mieszkało najmniej
ludności.
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Zadanie 33 (2 punkty)
Na podstawie treści mapy zaproponuj dla niej tytuł, który musi zawierać określenie tematu
i czasu.

H. Samsonowicz,…, Polska. Losy państwa i narodu do 1939 roku, Warszawa 2003, s. 265.

Tytuł mapy ..................................................................................................

.................................................................................................................
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Zadanie 34 (4 punkty)
Przeczytaj uważnie fragmenty dokumentów, podaj: ich pełne nazwy oraz rok w którym
zostały uchwalone
Pełna nazwa
dokumentu

Rok
uchwalenia

A. My, naród Stanów Zjednoczonych, celem
utworzenia doskonalszego związku, ustanowienia
sprawiedliwości,
zabezpieczenia
spokoju
domowego, zawarowania wspólnej obrony,
poparcia ogólnej pomyślności i zapewnienia
błogosławieństwa wolności nam i naszej
potomności, uchwalamy i ustanawiamy [..]
B. […]Przedstawiciele Ludu Francuskiego,
uważając, iż jedyną przyczyną nieszczęść
publicznych i nadużyć rządów jest nieznajomość,
zapomnienie i lekceważenie praw człowieka,
postanowili ogłosić w formie uroczystej deklaracji
naturalne, niezbywalne i święte prawa
człowieka.[…]
Zadanie 35 (4 punkty)
Uzupełnij tekst i odpowiedz na pytanie:
W roku ……….. Jan Henryk Dąbrowski przy Republice …………………….……... (nazwa
republiki) utworzył polską formację wojskową. Aby wzmocnić ducha patriotyzmu powstała
„Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”. Autorem słów był ……………….……..…… (imię
i nazwisko). Napisz jakie XVII wieczne wydarzenie historyczne zostało opisane w jednej ze
zwrotek tej pieśni.

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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