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XVIII XIXXVII

Upadek Rzeczypospolitej
Test podsumowujący o podwyższonym 
stopniu trudności do rozdziału VI

1. Czytaj uważnie polecenia.
2. Rozwiązania  zadań  zapisz  czytelnie  i  starannie  

w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.
3. Przy  każdym  poleceniu  podano  liczbę  punktów,  jaką  można

uzyskać za właściwą odpowiedź.  Za rozwiązanie całego testu
możesz otrzymać maksymalnie 48 punktów.

Dopisz do podanych wydarzeń odpowiednie daty. Następnie wstaw je                               0–5 p.
w wyznaczone miejsca pod osią czasu.

powstanie Komisji Edukacji Narodowej – …………………………………….. rok 

koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego – …………………………………….. rok

bitwa pod Maciejowicami – …………………………………….. rok

uchwalenie Konstytucji 3 maja – …………………………………….. rok

wiek

Wyjaśnij znaczenie podanych terminów.              0–6 p.

oświecenie – …………………………………………………………………………………………………….……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

konstytucja – …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….………………………………………………….………………………………

Sejm Wielki – …………………………………..……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
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Test b

Przyjrzyj się zamieszczonej mapie. Następnie wykonaj polecenia.                                      0–8 p.
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Zamaluj dowolnym kolorem terytorium zajęte przez Austrię w pierwszym rozbiorze Polski.

b) Oznacz pionowymi liniami ziemie przyłączone do Prus w wyniku drugiego rozbioru.

c) Zaznacz poziomymi liniami obszar zagarnięty przez Rosję podczas trzeciego rozbioru.

d) Pokreśl nazwę miasta, w którym w 1768 roku szlachta zawiązała konfederację 

skierowaną przeciw królowi i władzom rosyjskim.

Określ, jaki styl architektoniczny reprezentują wymienione budowle. W tym celu             0–4 p.
zapisz obok nazwy każdej z nich termin „barok” lub „klasycyzm”.

Panteon w Paryżu – ……………………………………………………………………………………………………………………….

Pałac w Wilanowie – ……………………………………………………………………….…………………………………………….

Pałac na Wodzie w Łazienkach Królewskich – ……………………………….……………………………………………

Kościół Wizytek w Warszawie – ………………………………………………….….……………………………………………
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Uzupełnij tabelę informacjami dotyczącymi trzeciego rozbioru Polski. Wpisz                   0–5 p.
w odpowiednie rubryki datę oraz dwie przyczyny i dwa skutki tego wydarzenia.

Trzeci rozbiór Polski

Rok
 ..........................................................................................................................................

Przyczyny
 ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Skutki
 ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Napisz, w którym roku i w jakim celu została zawiązana konfederacja targowicka.           0–3 p.

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

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

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

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

Napisz, czym zasłynęła każda z podanych postaci historycznych.         0–3 p.

Tadeusz Kościuszko – ……..……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Stanisław Małachowski – …………………………………………………………….. ………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….

Wolter – ………………………….…………………………….………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Uzupełnij tabelę. Wpisz do każdej z rubryk po trzy cechy danego stylu              0–6 p.
architektonicznego.                                                       

Cechy sztuki barokowej Cechy sztuki klasycystycznej

…………………………………………………………..….…………

…………………………………………………………..….…………

…………………………………………………………..….…………

…………………………………………………………..….…………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………..….…………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………….………………..….…………

……………………………………………………………………………

Wymień cztery postanowienia Konstytucji 3 maja.                                                              0–4 p.

 ……………………………………………………………………….……………….……………………………………………………………

 ……………………………………………………………………….……………….……………………………………………………………

 ……………………………………………………………………….……………….……………………………………………………………

 ……………………………………………………………………….……………….……………………………………………………………

Wyjaśnij, w jakim celu Tadeusz Kościuszko wydał uniwersał połaniecki.         0–2 p.

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

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

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

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

Dopisz do każdego z wynalazków pochodzących z XVIII wieku nazwisko                        0–2 p.
jego twórcy.

termometr – ……………………………………...………..…………………………………...…………………………………….

maszyna parowa – …………………………………………………………………………...…...………………………………
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