
HISTORIA – OMNIBUS

1. Jakie wydarzenie w naszej historii jest określane mianem „potopu szwedzkiego”?

2. Jakie państwa weszły w skład Wielkiej Trójki?
a) USA, ZSRR i Wielka Brytania
b) USA, Francja i ZSRR
c) Wielka Brytania, Francja i ZSRR

3. Kiedy w Europie została uchwalona pierwsza konstytucja?
a) 3.05.1791
b) 3.05.1792
c) 3.05.1891

4. Podaj datę ogłoszenia wprowadzenia stanu wojennego.
a) 12.12.1991
b) 13.12.1981
c) 13.12.1980

5. Jak nazywamy negocjacje prowadzone w Polsce w 1989 roku między przedstawicielami
władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a demokratyczną opozycją oraz stroną
kościelną?

6. Podaj miejsce bitwy, w której ostateczna klęskę poniósł Napoleon Bonaparte.

7. Jak nazywał się prezydent Stanów Zjednoczonych zastrzelony po zakończeniu wojny
secesyjnej?

8. Kto został pierwszym dyktatorem Powstania Listopadowego?
a) Tadeusz Kościuszko
b) Józef Piłsudski
c) Józef Chłopicki?

9. Jak nazywa się międzynarodowa organizacja policji, która zarządza koordynacją walki
ze światową przestępczością?

10. W każdym mieście starożytnej Grecji znajdowały się miejsca przeznaczone do ćwiczeń
zwane:
a) agony
b) gimnazjony
c) stadiony
d) wyrocznie
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11. Przyjrzyj się mapie i zaznacz poprawną odpowiedź.
Cyfrą 2 zaznaczono rejon:
a) antycznej Grecji
b) Starożytnego Egiptu
c) Palestyny
d) Mezopotamii

12. Obowiązki przybocznej gwardii Mieszka I oraz obrona najważniejszych grodów
należała do:
a) rycerzy
b) drużyny wojów
c) szlachty
d) wyższych urzędników

13. Zakon krzyżacki do Polski sprowadził książę:
a) Konrad Mazowiecki
b) Leszek Biały
c) Henryk Brodaty
d) Mieszko Stary

14. Przyporządkuj do każdego władcy odpowiednie litery odnoszące się do polityki przez
niego prowadzonej.

Mieszko II Kazimierz Odnowiciel Bolesław Śmiały

a) koronacja na króla Polski w 1076 r.
b) pokonanie Miecława i odzyskanie Mazowsza
c) przeniesienie siedziby władcy do Krakowa
d) spór z Bezprymem o tron Polski

15. 6-go sierpnia 1945 r. amerykański samolot zrzucił bombę atomową na:
a) Tokio
b) Hiroszimę
c) Nagasaki
d) Jokohamę

16. Legiony Polskie we Włoszech zostały powołane w:
a) 1795 r.
b) 1796 r.
c) 1797 r.
d) 1798 r.

17. Zakonem żebraczym głoszącym ubóstwo byli:
a) cystersi
b) franciszkanie
c) albigensi
d) benedyktyni
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18. Dlaczego rok 1960 jest nazywany "rokiem Afryki"?

19. W czasie powstania listopadowego sejm zdecydował o detronizacji:
a) cara Aleksandra I
b) cara Aleksandra II
c) cara Mikołaja I
d) cesarza Fryderyka Wilhelma

20. Księstwo Warszawskie zostało utworzone z ziem zaboru …
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