
ROZWIĄZANIE TESTU NALEŻY PRZESŁAC MAILE DO GODZ. 13.00 
Sprawdzian 
Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej 
 
Imię i nawisko ………………………………………………………………… 
 
 

Zadanie 1. (0–3 pkt.) 
Podkreśl te pojęcia i postacie, które odnoszą się do konfederacji targowickiej. 
patriotyzm, 
zdrada, 
Seweryn Rzewuski, 
Tadeusz Kościuszko, 
Stanisław Szczęsny Potocki,  
zwolennicy Konstytucji 3 maja 
 
Zadanie 2. (0–3 pkt) 
Poniżej zamieszczono 3 mapy. Przyporządkuj im właściwe tytuły.  
 
a)III rozbiór polski  
b)II rozbiór polski 
c)I rozbiór polski 
 
 

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

Zadanie 3. (0–6 pkt) 
Zaznacz, które z poniższych zdań jest prawdziwe, a które fałszywe (zastosuj oznaczenie „P” – 
prawda, „F” – fałsz) 
 
a)August II Sas chciał z Inflant stworzyć dziedziczne księstwo.  
b)Rzeczpospolita nie brała udziału w wojnie północnej.  
c)Stanisław Leszczyński trzy razy był wybierany na króla Polski.  
d)Szkoła Rycerska powstała w 1765 roku.  
e)Nikołaj Repin był ambasadorem carskim doby oświecenia w Polsce.  
f)Celem konfederacji barskiej było podporządkowanie Rosji Rzeczypospolitej.  
 
 
 
 
 
 



Zadanie 4. (0–4 pkt) 
Zamieszczona ilustracja przedstawia portret polityka polskiego XVIII w. 

 
a)Podaj imię i nazwisko przedstawionej postaci. 
............................................................................................................................... 
 
b) 
Napisz, kim była przedstawiona postać. 
............................................................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
............................................................................................................................... 
 
c) 
Podaj dwa wydarzenia, w których prezentowana osoba brała udział. 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
Zadanie 5. (0–3 pkt) 
Wyjaśnij znaczenie pojęć: 
a)Familia –  
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................. 
b)kosynierzy – 
........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
c)prawa kardynalne – 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
Zadanie 6 (0–6 pkt) 
Uzupełnij zdania, wpisując w miejsce wykropkowane nazwy  wymienionych miast: 
Gdańsk, 
Lwów, 
Wilno, 



 Warszawa, 
Kraków, 
Kamieniec Podolski 
 
Po trzecim rozbiorze Rzeczpospolitej ...................................... i ...................................... 
.......................  ...................... znalazły się w Rosji. Natomiast .................................... i 
................................ w Prusach, a ...................................... i .................... 
.................. w Austrii. 
 
Zadanie 7. (0–5 pkt) 
Scharakteryzuj krótko główne postanowienia i znaczenie Konstytucji 3 maja. 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
............................................................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
............................................................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
............................................................................................................................... 
................................................................................................................................ 
Zadanie 8. (0–6 pkt) 
. 

Do podanych dat przyporządkuj odpowiadające im wydarzenia historyczne. 
a)1773 rok                 1. elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego 
b)1794 rok                 2. założenie Collegium Nobilium 
c)1764 rok                 3. III rozbiór 
d)1795 rok                 4. Powstanie kościuszkowskie 
e)1791 rok                 5. II rozbiór  
f)1793 rok                 6. uchwalenie Konstytucji 3 maja 
                                  7. sejm rozbiorowy  
Zadanie 9. (0–5 pkt) 
Do wymienionych nazwisk przyporządkuj odpowiadające im opisy. 
a)Stanisław Konarski                      1. ostatni król Polski 
b)Stanisław Leszczyński                 2. założyciel Collegium Nobilium  
c)Grzegorz Piramowicz                  3. król polski, autor dzieła Głos wolny wolność   
                                                          ubezpieczający 
d)Hugo Kołłątaj                              4. pisarz, pedagog, działacz Towarzystwa do Ksiąg  
                                                        Elementarnych 
e)Ignacy Krasicki                           5. reformator uniwersytetów w Krakowie i Wilnie,  
                                                           zwanych odtąd Szkołami Głównymi 
                                                       6. Biskup warmiński, poeta, autor Monachomachii 
 


