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Grupa A    Klasa ...................................

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

Liczba punktów .......... / 34

1

Oceń, które z poniższych zdań dotyczących wydarzeń przedstawionych na mapie jest fałszywe. Zaznacz F
przy zdaniu fałszywym.

1. Bitwę pod Sadową stoczyły wojska pruskie i austriackie. F

2. Królestwo Bawarii zostało włączone do Cesarstwa Niemieckiego. F

3. Decydujące o zjednoczeniu Niemiec bitwy rozegrano na ziemiach pruskich. F

( .... / 1 pkt)

2 Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia.
……………………………………………………….. – kobiety walczące o uzyskanie praw wyborczych.
……………………………………………………….. – akcja, która doprowadziła do zajęcia Sycylii przez
oddziały Garibaldiego.
……………………………………………………….. – partia w Stanach Zjednoczonych, reprezentująca
interesy bogatych plantatorów z Południa.

( .... / 3 pkt)

3 Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Informacje odnoszące się do procesu zjednoczenia Włoch znajdują się w szeregu:
A. Giuseppe Garibaldi, wyprawa „tysiąca czerwonych koszul”, lata 1859–1871
B. Abraham Lincoln, bitwa pod Gettysburgiem, lata 1861–1865

( .... / 1 pkt)
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C. Otto von Bismarck, wojna z Danią, lata 1866–1871
D. Leon XIII, Rerum novarum, lata 1878–1903

4 Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 4, zaczynając od
wydarzenia najwcześniejszego. 
….. – powstanie Królestwa Włoch
….. – zakończenie wojny secesyjnej
….. – Komuna Paryska 
….. – klęska Austrii w wojnie z Prusami

( .... / 1 pkt)

5 Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy
fałszywych.

 

1. Dekret o zniesieniu niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych
ogłoszono w 1861 r. P F

2. Niemiecki Związek Celny powstał z inicjatywy Prus. P F
3. Powstanie mahdystów wybuchło w Afryce. P F

( .... / 1 pkt)

6 Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Sufrażystki domagały się
A. zmniejszenia udziału kobiet w życiu publicznym.
B. umożliwienia kobietom pracy tylko w gospodarstwie domowym.
C. praw wyborczych dla kobiet.
D. zakazu dostępu na uczelnie wyższe dla kobiet.

( .... / 1 pkt)

7 Do podanych postaci dopisz ich osiągnięcia.
Bracia Lumière – …………………………………………………………………
Bracia Wright – ………………………..................................................................
Aleksander Graham Bell – ……………………………….....................................

( .... / 3 pkt)

8 Każdemu wydarzeniu podanemu w tabeli przyporządkuj skutek – wybierz go spośród oznaczonych
literami A–D. W każdym wierszu tabeli zaznacz właściwą literę.

A. przegrana islamskich wojowników w Sudanie
B. zniesienie niewolnictwa
C. przyłączenie do Stanów Zjednoczonych Meksyku
D. podział Chin na strefy wpływu mocarstw

1. Wojna secesyjna A B C D

2. Wojny opiumowe A B C D

3. Powstanie Mahdiego A B C D

( .... / 3 pkt)

9 Wstaw znak „x” obok trzech skutków rozwoju kolei.
 skrócenie czasu podróży

 wzrost ilości przewożonych towarów

 większe zainteresowanie podróżami z użyciem transportu konnego

 rozwój gospodarki

 spadek liczby osób podróżujących

( .... / 1 pkt)

10 Przeczytaj opisy. Wpisz pod każdym z nich nazwę ideologii lub ruchu społeczno-politycznego, którego
dotyczą.
Przedstawiciele tej ideologii uznawali państwo za szczególne zagrożenie dla wolności człowieka, źródło
niesprawiedliwości i ucisku. Niektórzy z nich organizowali zamachy.
…….………………………………………………………………………

( .... / 2 pkt)
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Ten ruch społeczno-polityczny powstał jako odpowiedź Kościoła katolickiego na rozwój ruchu robotniczego.
Propagował solidaryzm społeczny, czyli współpracę różnych grup dla dobra ogółu. Program tego ruchu
zapoczątkowała encyklika Rerum novarum.
………………………………………………………………………………

11 Zapoznaj się z mapą i wykonaj polecenia A–B.

 

A. Wpisz nazwy państw europejskich, do których należały terytoria oznaczone na mapie cyframi 1, 2, 3.
1 – ………………………………………………………………………..
2 – ………………………………………………………………………..
3 – ………………………………………………………………………..

B. Zaznacz na mapie szlak morski prowadzący z Europy Zachodniej do Indii po powstaniu Kanału
Sueskiego.

( .... / 4 pkt)

12 Ja, Abraham Lincoln, prezydent Stanów Zjednoczonych, na mocy władzy nadanej mi jako Naczelnemu Wodzowi
Armii i Marynarki Wojennej na czas buntu zbrojnego przeciwko władzy i rządowi Stanów Zjednoczonych oraz w
charakterze stosowanego i niezbędnego środka wojennego służącego stłumieniu wspomnianego buntu [...] polecam
i ogłaszam, że wszystkie osoby trzymane w niewoli [...] będą odtąd wolne [...].

Źródło: Wiek XIX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998, s. 259.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wydanie przytoczonego dokumentu było konsekwencją
A. odłączenia się stanów południowych od USA. 
B. przystąpienia Stanów Zjednoczonych do I wojny światowej.
C. wybuchu wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
D. uchwalenia Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

( .... / 1 pkt)

13 Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij hasło.
1. Imię Skłodowskiej-Curie.
2. Nazwisko niemieckiego polityka, nazywanego „żelaznym kanclerzem”, który doprowadził do zjednoczenia
Niemiec.
3. Imię Roentgena, odkrywcy promieni X.
4. Nazwisko wynalazcy żarówki elektrycznej.
5. Państwo włoskie, które przewodziło idei zjednoczenia Włoch.

( .... / 4 pkt)
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HASŁO: ……………………………………………………………………………
Wyjaśnienie: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………...

14 Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia.
……………………………………………………….. – międzynarodowa organizacja robotnicza powołana z
inicjatywy Karola Marksa. 
……………………………………………………….. – partia w Stanach Zjednoczonych, jej członkowie byli
zwolennikami zniesienia niewolnictwa. 
……………………………………………………….. – konflikty w Chinach, które wybuchły w połowie XIX
w.; ich celem było powstrzymanie ingerencji obcych mocarstw i szerzącej się wśród Chińczyków narkomanii.

( .... / 3 pkt)

15 Wymień dwa pozytywne skutki postępu technicznego w drugiej połowie XIX w.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

( .... / 2 pkt)

16 Wyjaśnij, zgodnie z zasadami którego kierunku artystycznego został namalowany obraz. W uzasadnieniu
swojej odpowiedzi podaj jeden argument odnoszący się do ilustracji.

Kierunek artystyczny: …………………………………………………………
Uzasadnienie: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

( .... / 2 pkt)
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17 Wstaw znak „x” obok czterech cech charakterystycznych dla demokratyzacji życia politycznego, która
nastąpiła w państwach europejskich w drugiej połowie XIX w.
 kształtowanie się partii politycznych

 utrzymanie przywilejów stanowych

 zwiększenie kompetencji parlamentów

 zapewnienie dojścia do władzy tylko osobom majętnym

 wprowadzanie trójpodziału władzy

 rozszerzanie praw wyborczych na coraz większe grupy społeczeństwa

( .... / 1 pkt)


