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Grupa A

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

Klasa ...................................

Liczba punktów .......... / 23

( .... / 5 pkt)Zadanie 1

Wykonaj polecenia dotyczące konfederacji targowickiej.

1. Uzupełnij poniższy schemat.

2. Wybierz poprawne dokończenie zdań.
Główną przyczyną przystąpienia króla do Targowicy była
A. troska o swój kraj.                                C. lojalność wobec Katarzyny II.             
B. strach przed carycą Katarzyną II.         D. chęć osiągnięcia prywatnych korzyści.

Sejm grodzieński został zwołany w celu
A. przeprowadzenia reform.              C. wyboru nowego króla. 
B. zatwierdzenia drugiego rozbioru.  D. detronizacji Stanisława Augusta Poniatowskiego.

( .... / 1 pkt)Zadanie 2

Wybierz właściwe dokończenie zdania.
Konstytucję 3 maja uchwalono podczas 
A. sejmu niemego.                                C. sejmu elekcyjnego.
B. sejmu rozbiorowego.                        D. Sejmu Wielkiego.

( .... / 1 pkt)Zadanie 3

Uzupełnij schemat odpowiednią przyczyną, tak aby powstał właściwy ciąg
przyczyna – wydarzenie – skutek. Wybierz odpowiedzi spośród podanych poniżej.
A. uchwalenie Konstytucji 3 maja, B. klęska konfederacji barskiej, 
C. potrzeba przeprowadzenia reform w kraju
.................................. – pierwszy rozbiór Polski – utrata części ziem przez Rzeczpospolitą

( .... / 3 pkt)Zadanie 4

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę P przy zdaniach
prawdziwych, a F – przy fałszywych. 
A. W pierwszym rozbiorze Polski wzięły udział dwa mocarstwa – Rosja i Prusy.   P/F
B. Uchwalenie Konstytucji 3 maja przyczyniło się do drugiego rozbioru Polski.   P/F
C. Upadek powstania kościuszkowskiego doprowadził do trzeciego rozbioru Polski.   P/F
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( .... / 4 pkt)Zadanie 5

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę P przy zdaniach
prawdziwych, a F – przy fałszywych. 
A. Stanisław August Poniatowski miał znaczny wpływ na rozwój kultury i nauki
polskiego oświecenia.  P/F
B. W oświeceniu upowszechniły się w Rzeczypospolitej sztuka i architektura
klasycystyczna.  P/F
C. Jednym z najwybitniejszych pisarzy polskiego oświecenia był biskup warmiński Ignacy
Krasicki, autor licznych sztuk teatralnych.  P/F

( .... / 1 pkt)Zadanie 6

Wybierz właściwe dokończenie zdania.
Posłem, który sprzeciwił się zatwierdzeniu pierwszego rozbioru Polski, był
A. Stanisław Konarski.                      C. Tadeusz Rejtan.
B. Wojciech Bogusławski.                 D. Antoni Poniński.

( .... / 4 pkt)Zadanie 7

Do poniższych wydarzeń historycznych dopisz odpowiednie postacie. Odpowiedzi
wybierz spośród podanych. 
Stanisław August Poniatowski, Stanisław Szczęsny Potocki, 
Stanisław Małachowski, Stanisław Konarski

A. założenie Collegium Nobilium  –  ________________________________
B. założenie Szkoły Rycerskiej  –  ________________________________
C. obrady Sejmu Wielkiego  –  ________________________________
D. konfederacja targowicka  –  ________________________________

( .... / 1 pkt)Zadanie 8

Przyjrzyj się osi czasu i zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Order Virtuti Militari został ustanowiony przez Stanisława Augusta Poniatowskiego w
okresie oznaczonym na osi czasu literą 
1. B.            2. C.           3. D.           4. E.

( .... / 3 pkt)Zadanie 9

Spośród osiągnięć kulturalnych XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej podkreśl te, które
związane są z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim.
Collegium Nobilium, pismo „Monitor”, Teatr Narodowy, Komisja Edukacji Narodowej
Biblioteka Załuskich, Szkoła Rycerska, Operalnia


