
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z HISTORII 
LO dla Dorosłych 

 
sem. III 

 
1. Wyjaśnij pojęcia: 

gildia, weksel, cech, nepotyzm, schizma, witraż, miniatura, fresk, pieta, wolnizna, senior, wasal, 

Koran, meczet, patriarcha, krucjaty 

2. Co oznacza i skąd pochodzi zwrot „udać się do Canossy”? 

3. Dlaczego trójpolówka jest lepszym rozwiązaniem niż dwupolówka? 

4. Czym była „czarna śmierć” i jakie były jej skutki? 

5. Przyporządkuj wymienione elementy do właściwego stylu w architekturze: 

strzeliste wieże, małe i wąskie okna, budowle z cegły, budowle z kamienia, ozdobne witraże, wieże 

pełniące funkcje obronne, ostre łuki w oknach, półkoliste sklepienia, łuki oporowe i przypory. 

6. Wymień trzy argumenty, które przemawiały za przyjęciem chrztu przez Mieszka I. 

7. Przyjrzyj się drzewu genealogicznemu dynastii Piastów. Następnie wykonaj polecenia. 

a) Wpisz w wolne miejsca przydomki władców 

z dynastii Piastów.  

b) Podkreśl imiona władców, którzy otrzymali 

koronę królewską.  

c) Uzupełnij zdania właściwymi określeniami 

pokrewieństwa. 

• Mieszko I był ………… Mieszka II. 

• Bolesław II Śmiały był …………… Zbigniewa. 

• Bezprym był …………. Mieszka II.  

 

8. Wyjaśnij, kto i w jakim celu sprowadził 
Krzyżaków na ziemie polskie. 
 
 
 
9. Uzupełnij tabelę przedstawiającą zasługi Kazimierza Wielkiego. Wpisz po dwa przykłady dokonania 
króla w każdej z podanych dziedzin. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Wyjaśnij, dlaczego ustrój Królestwa Polskiego u schyłku średniowiecza określa się mianem 

monarchii stanowej. 

11. Wymień osiągnięcia Sumerów. 

12. Na czym polega teoria ewolucji i przez kogo została stworzona. 

13. Wymień główne epoki historyczne oraz wskaż, jakie wydarzenia wyznaczały ich początek i koniec. 

14.Wyjaśnij, na czym polegała rewolucja neolityczna i jaką rolę w tym procesie odegrały doliny 

wielkich rzek. 

15. Wyjaśnij, w jaki sposób wierzenia Egipcjan wpłynęły na ich zwyczaje pogrzebowe. 

16. Przedstaw przebieg wybranej wyprawy z okresu wielkich odkryć geograficznych. 

17. Wymień trzech wybitnych artystów renesansowych. Scharakteryzuj ich twórczość. 

18. Wymień przyczyny i skutki wielkich odkryć geograficznych. 

19. Wyjaśnij, jakie znaczenie dla Polski miał zjazd gnieźnieński w 1000 roku. 

20. Omów okoliczności objęcia władzy w Polsce przez Władysława Jagiełłę. 

21. Podaj nazwiska dowódców najważniejszych wypraw XV i XVI wieku oraz ich odkrycia. 


