
Temat: Sprawdzian wiadomości - człowiek wobec wyzwań nowożytnej Europy.(29.04.2020r.) 
 
Do rozwiązania i odesłania do dnia 30 kwietnia 2020 r. do godz. 18.00 na adres ankaplos@wp.pl 
Po terminie oceny niedostateczne. 
 
Test 
 

1. Na przełomie XV i XVI wieku Hiszpania opanowała  (właściwą odpowiedź podkreśl)    (0 – 1) 
a) Amerykę Środkową i część Ameryki Południowej 
b) Największe wyspy na Oceanie Indyjskim 
c) Północne i zachodnie wybrzeże Afryki 
d) Wybrzeża Chin i Indii. 

 
2. Uzupełnij zdania wpisując odpowiednie wyrażenia we właściwym przypadku.              (0 – 3) 

giełdy towarowe, hiszpańska, handel trójkątny, Niderlandy, Niemcy, portugalska. 
 

a) Korsarze, wspierani przez Anglię, napadali na flotę ………………………………………………………………… 
b) W XVI wieku krajem o nowoczesnej gospodarce stały się ………………………………………………………. 
c) Hurtowych transakcji dokonywano za pośrednictwem ………………………………………………………….. 

 
3. Wskaż, które zadania są prawdziwe, a które fałszywe. Wstaw X w odpowiednie miejsce w 

tabeli.                                                                                                                                                (0 – 4) 
 

zdanie prawda fałsz 

A Marcin Luter domagał się likwidacji 
zakonów. 

  

B Sobór trydencki odrzucił nauki głoszone 
przez Lutra. 

  

C We Francji doszło do walki miedzy 
katolikami i wyznawcami kalwinizmu 

  

D Pod wpływem reformacji Kościół katolicki 
zniósł celibat. 

  

 
4. Podaj nazwę kraju, w którym rozpoczęła się reformacja. 

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

5. Po renesansie kolejny kierunek w dziejach kultury to: (właściwą odpowiedź podkreśl)(0 – 1) 
a) Barok, 
b) Klasycyzm, 
c) Styl gotycki, 
d) Styl romański 

6. W końcu XVI wieku ta sama dynastia rządziła w Prusach Książęcych oraz  
(właściwą odpowiedź podkreśl)                                                                                                  (0 – 1) 
a) w Inflantach, 
b) na Krymie, 
c) w Brandenburgii, 
d) w Szwecji. 

7. Wpisz właściwe informacje  do schematu                                                                                 (0 – 5) 
zwoływał obrady sejmu,   Senat,      posłowie wybierani na sejmikach ziemskich,     Izba poselska, 
arcybiskupi i biskupi Kościoła katolickiego 
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Trzy stany sejmujące 
 

KRÓL 
 

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

 
 

 

 
8. Odwołując się do schematu z zadania 7, wyjaśnij, na czym polegała zasada Nihil novi  (0 – 2) 

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

9. Braćmi Polskimi byli nazywani: (właściwą odpowiedź podkreśl)                                         (0 – 1) 
a) Arianie, 
b) Katolicy, 
c) Luteranie, 
d) Prawosławni. 

10. Wymień trzech twórców kultury renesansu i podaj jego 3 dzieła                                        (0 – 6)            
a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punktacja: 
0 – 8 niedostateczny 
9 – 12 dopuszczający 
13 – 17 dostateczny 
18 – 22 dobry 
23 – 24 bardzo dobry                                                               

 
………………………………………………………… 

 
najwyżsi urzędnicy państwowi 

 
……………………………………………………. 

 
……………………………………………………….. 

 
………………………………………………………. 

 
………………………………………………………….. 


