Zadanie 28*. (0-2)
Które określenie nie pasuje do charakterystyki czasów panowania Augusta II Mocnego:
A. niski poziom oświaty C. nieliczna armia E. przemarsze obcych wojsk G. spokój wewnątrz kraju I.   wojna domowa
B. „traktat trzech czarnych ortów" D. zniszczenie kraju
F. H. J.
zrywanie sejmów i sejmików
anarchia
samodzielne kształtowanie polityki
Rzeczypospolitej
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29. (01) W którym wieku stworzony został dokument zawierający podany niżej fragment?
Uważamy za niezbite i oczywiste następujące prawdy: że wszyscy ludzie stworzeni zostali równymi sobie; że Stwórca udzielil im pewnych praw niezbywalnych, w rzędzie których na pierwszym miejscu postawić należy prawo do życia, do wolności i do poszukiwania szczęścia; celem zapewnienia sobie tych praw ludzie ustanowili między sobą rządy, któiych wladza wyplywa ze zgody rządzonych; że ilekroć jakakolwiek forma rządu sprzeciwia się celowi, w jakim byia ustanowiona, naród ma prawo zmienić ją lub znieść zupelnie i ustanowić nad nowy [...].
(Wiek XVI-XVlll w źródłach. Wybór tekstów źródlanych
z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów,
A. w XV w. C. w XVII w.
B. w XVI w. D. w XVIII w.
oprać. M. Sohańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa I997, s. 470-471)
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 Zadanie 31*. (0-2)
Których grup ludności nie zaliczano w przedrewolucyjnej Francji do stanu trzeciego?
A. burżuazji
B. szlachty
C. inteligencji E. rzemieślników G. biedoty miejskiej l.   kupców
D. duchowieństwa
F.   chłopów
H. robotników zatrudnionych w manufakturach
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?. (O   !S)
W jakiej  kolejności  nastąpiły zmiany systemu sprawowania rządów we Francji
w okresie rewolucji? Jeden z wymienionych systemów rządów wystąpił dwa razy!
W odpowiednie pola tabeli wpisz litery, którymi oznaczono wymienione systemy
sprawowania władzy.
A. republika
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B. monarchia konstytucyjna
C. monarchia absolutna
D. republika - dyktatura jakobinów
Zafłanie 33, (0-1)
Które z podanych niżej wydarzeń miało miejsce najpóźniej?
A. konfederacja barska
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B. elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego
C. l rozbiór Polski
D. powołanie Komisji Edukacji Narodowej
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/Tatianie 30*. (0-11)
Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1) i Wielka Rewolucja Francuska (2) miały ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju państw europejskiego kręgu cywilizacyjnego. Przyporządkuj im wymienione poniżej nazwiska uczestniczących w nich postaci, wybrane miejsca, dokumenty, wydarzenia itp.
A. Bastylia
C  Kazimierz Pułaski
E. Jerzy Danton
G. jakobini
l.   „bostońskie picie herbaty"
B. Deklaracja Niepodległości
D. bitwa pod Saratogą
F.   Tadeusz Kościuszko
H. Komitet Ocalenia Publicznego
J.   Napoleon Bonaparte
K. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
 Zasunie 34. (O-l)
Stronnictwo patriotyczne w Sejmie Wielkim dążyło do: A. wzmocnienia władzy królewskiej w oparciu o Radę
Nieustającą i Rosję
B. przeprowadzenia reform politycznych, powiększenia armii C. obrony rządów magnackich i przywilejów szlacheckich D. osłabienia władzy królewskiej i przeciwdziałania reformom
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1 . wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych























2. Wielka Rewolucja Francuska























 Zadanie 35. (0-1)
Które z wymienionych niżej wydarzeń miało miejsce najwcześniej? B. uchwalenie Konstytucji 3 maja
A. III rozbiór Polski
D. powstanie kościuszkowskie
C. konfederacja targowicka
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