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T_WIEK REWOLUCJI- SPRAWDZIAN 

Do wyboru jedno z 3 podanych poniżej zadań: 

1. Obejrzeć film „Folwark zwierzęcy”   i  relacja 

2. Przeczytać książkę” Folwark zwierzęcy” Georga Orwella –  relacja 

3. Rozwiązać test. 

4. Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zadanie proszę rozwiązać w zeszycie. 

Termin 6.05. Prezentacja  na ocenę na lekcji.  

3. TEST 

1. Podaj nazwę ukazanego na ilustracji wydarzenia, które zapoczątkowało rewolucję w 1905 r. Opisz reakcję 

władz państwowych na przedstawione wystąpienie robotnicze. 0–3 p. 
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………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

2. Podkreśl imiona i nazwiska dwóch Polaków biorących udział w 

walkach o niepodległość  

Stanów Zjednoczonych.         0–2 p. 

 

Tadeusz Kościuszko, Edward Abramowski, Kazimierz Pułaski, Jarosław Dąbrowski 

 

Wykonaj zadania 3., 4. i 5. na podstawie tekstu źródłowego. 

 

Art. I. Ludzie rodzą się i pozostają wolnymi i równymi w prawach. [...] 

Art. II. Celem wszystkiego zrzeszenia politycznego jest utrzymanie przyrodzonych i niezbywalnych praw 

człowieka. Prawa te to: wolność, własność, bezpieczeństwo i opór przeciwko uciskowi. 

Art. III. Źródło wszelkiej władzy zasadniczo tkwi w narodzie. Żadne ciało, żadna jednostka nie może sprawować 

władzy, która by wyraźnie od narodu nie pochodziła. [...] 

Art. VI. [...] Wszyscy obywatele mają prawo współdziałać osobiście lub przez swych przedstawicieli w tworzeniu 

ustaw. [...] 

Źródło: Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1999, s. 487–488. 

 

3. Zapisz nazwę dokumentu, z którego pochodzi powyższy cytat.   0–1 p. 

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

 

4. Określ, w którym roku uchwalono przytoczone prawa, a następnie przedstaw okoliczności  

tego wydarzenia.          0–3 p. 
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…………………………………………………………………………………………………... 

 

5. Podkreśl w tekście fragment odwołujący się do zasady suwerenności ludu. 0–1 p. 

 

6. Wpisz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a literę „F” – obok wypowiedzeń fałszywych.   

        0–4 p. 

 



Zdanie Prawda/Fałsz 

Sankiuloci to zamożni przedstawiciele stanu trzeciego, którzy w czasie rewolucji 

francuskiej jako pierwsi zaczęli tworzyć kluby polityczne. 

 

W wyniku rewolucji lipcowej we Francji król Karol X został zmuszony do abdykacji.  

Do pierwszych wystąpień podczas Wiosny Ludów doszło w krajach niemieckich.  

III Republika Francuska powstała w czasie wojny francusko-pruskiej.  

 

7. Przyporządkuj do każdej nazwy ideologii po dwa właściwe założenia.   0–4 p. 

 

A. anarchizm, B. socjalizm utopijny  

 

1. Zmiany w stosunkach społeczno-politycznych powinny dokonywać się na drodze pokojowej. 

2. Tylko międzynarodowa rewolucja robotnicza doprowadzi do obalenia kapitalizmu i ustanowienia dyktatury 

proletariatu. 

3. Przyczynami nierówności i niesprawiedliwości społecznej są kapitał i państwo. 

4. Dopóki będzie istniało państwo, ludzie nie osiągną całkowitej wolności. 

5. Do przemian społecznych przyczynią się właściciele fabryk, którzy podzielą się swoim majątkiem z 

robotnikami. 

 

A – ……………, ……………, B – ……………, …………… 

 

Wykonaj zadania 8. i 9. na podstawie ilustracji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napisy na karykaturze oznaczają: Menażeria cesarstwa 

złożona z przeżuwaczy, płazów, mięsożerców i innych 

budżetożerców, którzy w ciągu ostatnich 20 lat pożarli 

Francję. Po prawej stronie, pod wizerunkiem ptaka z ludzką 

głową, widać określenie:Wielki sęp spod Sedanu. 

 

 

8. Wymień dwa cele uczestników rewolucji społecznej, do 

której nawiązuje przedstawiona karykatura.         

  0–2 p. 

• ………………………………………………………………………………………………..., 

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

• ………………………………………………………………………………………………..., 

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

 

9. Podaj nazwę symbolu widocznego na ilustracji, który odwołuje się do przewrotu społecznego z końca XVIII 

w., a następnie wyjaśnij jego znaczenie.  0–2 p. 
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…………………………………………………………………………………………………... 

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

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

 

 

 


