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Zadanie 22*. (0-7)
W XVII w. Rzeczpospolita prowadziła szereg wojen. Wymienionym w tabeli konfliktom przyporządkuj wybrane miejsca bitew.
A. Kluszyn         B. Kamieniec Podolski	C. Cecora             D. Kircholm
E. Chocim        F. Korsuń                              G. Beresteczko
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1 . wojny z Rosją















2. wojny z Turcją















3. wojny ze Szwecją















4. powstanie Chmielnickiego















Zadanie 23*. (0-6)
Które z wymienionych niżej ziem i miast Rzeczpospolita utraciła w XVII w.? Podkreśl odpowiedzi. Przy wskazanych przez siebie ziemiach i miastach wpisz w wy-kropkowanych miejscach, w granice których państw je włączono?
A. Wielkopolska .................................................
B. Prusy Książęce .................................................
C. Kijów .......................................................
D. większa część Inflant ............................................
E. Kraków ......................................................
F.   Pomorze Gdańskie .............................................
Zadanie 24, (0-6)
Przyporządkuj pojęciu jego charakterystykę.
A. ruch umysłowy, stawiający człowieka w centrum zainteresowania nauk i sztuk
B. ideologia szlachecka wywodząca pochodzenie szlachty od starożytnego ludu,
głosząca dumę z przywilejów szlacheckich
C. zeświecczenie, przekształcenie instytucji lub terytorium duchownego w świeckie D. teoria głosząca potrzebę rozwijania rodzimej wytwórczości, eksportowania jej towarów oraz ograniczania importu
E. kierunek filozoficzny uznający rozum za główne źródło poznania F.   kierunek filozoficzny przypisujący doświadczeniu zmysłowemu decydującą rolę


A

B

C

D

E

F

G

1.















2.















3.















4.















5.















6.















w procesie poznania G. wrogość w stosunku do wszystkiego co cudzoziemskie
1. sekularyzacja
2. sarmatyzm
3. humanizm
4. racjonalizm
5. merkantylizm
6. ksenofobia
 Zadanie 25, (0-5)
Przyporządkuj wymienionym królom wydarzenia z okresu ich panowania.
1. Zygmunt August
2. Zygmunt Stary
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3. Jan III Sobieski
4. Henryk Walezy
5. Stefan Batory
A. unia lubelska
B. pierwsza wolna elekcja
C. hołd pruski
D. zwycięskie zakończenie wojny o Inflanty
E. bitwa pod Kircholmem
F.   bitwa pod Wiedniem
Zadali" 26. (O--6)
Połącz pojęcie z jego charakterystyką.
A. forma rządów, w której władza (dziedziczna lub uzyskana w drodze wyboru) spoczywa w ręku jednostki - monarchy (cesarza, króla, księcia), sprawującego ją dożywotnio, samodzielnie lub z innymi organami państwa
B. ustrój państwowy, w którym nieograniczona władza spoczywa w rękach monarchy, bez kontroli ze strony społeczeństwa
C. forma rządów, w której władzę sprawuje ogół obywateli; władza ludu
D. rzecz publiczna, rzeczpospolita; forma ustroju państwowego, w którym najważniejsze organy państwa wybierane są, na czas określony, przez ogół obywateli w drodze wyborów
E. system rządów, w którym władza spoczywa w ręku absolutnego monarchy, podejmującego szereg reform usprawniających funkcjonowanie państwa - administracji, gospodarki, oświaty itd.
F.   ustrój państwowy, w którym parlament sprawuje kontrolę nad władzą wykonawczą, na czele państwa stoi monarcha
G. państwo, na czele którego stoi monarcha, a poszczególne, wyodrębnione grupy społeczne mają własne prawa i charakterystyczną sytuację gospodarczą
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1. republika
2. absolutyzm oświecony
3. monarchia
4. absolutyzm
5. monarchia stanowa
6. demokracja
Zadanie 27. (0-1)
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Wojna północna 1700-1721 toczyła się między:
A. Rosją a Rzecząpospolitą	B. Rosją a Szwecją
C. Szwecją a Rzecząpospolitą	D. Rzecząpospolitą a Turcją
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