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Klasa V

Pytania egzaminacyjne

1. Dzięki czemu ludzie zaczęli prowadzić osiadły tryb życia i jakie były tego skutki?

2. Jakie warunki geograficzne sprzyjały powstawaniu pierwszych cywilizacje? Gdzie one

powstawały?

3. Scharakteryzuj jedną z cywilizacji: Sumer, Babilonia, Asyria, Egipt (jej cechy i

osiągnięcia).

4. Jak funkcjonowała demokracja ateńska?

5. Co nazywamy w Rzymie republiką a co cesarstwem? Czym się różnią od siebie?

6. W jakich dziedzinach życia Rzymianie mieli największe osiągnięcia? Jakie znasz słynne

budowle rzymskie?

7. Jakie były początki chrześcijaństwa (I-IV w.)?

8. Dzięki czemu Bizancjum przetrwało o tysiąc lat dłużej niż cesarstwo zachodniorzymskie?

9. Jak powstała cywilizacja islamu?

10. Opisz reformy i zdobycze Karola Wielkiego. Jak myślisz, co zadecydowało o nadaniu

mu przydomka „Wielki”, którym w historii określono tylko wyjątkowych, wybitnych

władców?

11. O co spierali się papieże i cesarze w XI-XIII w.? Kto z tego konfliktu wyszedł

zwycięsko?

12. Dlaczego doszło do wypraw krzyżowych w XI w.? Jakie miały one skutki dla Europy?

13. Dlaczego Mieszko I przyjął chrzest? Jakie to przyniosło korzyści Polsce?

14. Jakie znaczenie dla Polski miał zjazd gnieźnieński? Z jaką nieżyjącą wówczas osobą był

powiązany?

15. Dlaczego Bolesław otrzymał przydomek „Chrobry”? Co oznaczało wówczas to słowo?

16. Opisz życie średniowiecznego chłopa, mieszczanina, rycerza lub duchownego (wybierz

jedną z tych postaci).

17. Jaką rolę odgrywało w średniowieczu rycerstwo? Na czym polegał system lenny?
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18. Czy rozbicie dzielnicowe było dobrym okresem w dziejach Polski? Uzasadnij swoją 

ocenę.

19. Jakie były następstwa sprowadzenia Krzyżaków do Polski przez Konrada 

Mazowieckiego?

20. Dlaczego państwo krzyżackie tak szybko stało się potęgą? Co o tym decydowało?

21. Dlaczego koronacja Władysława Łokietka na króla miała tak duże znaczenie dla 

przyszłości Polski? 

22. Omów osiągnięcia Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej państwa.

23. Omów politykę zagraniczną Kazimierza Wielkiego.

24. Dlaczego Polska i Litwa zawarły ze sobą unię w XIV wieku?

25. Omów przebieg Wielkiej Wojny z zakonem krzyżackim i wskaż na najważniejsze 

wydarzenia mające miejsce w jej trakcie.

26. Kim był Władysław Warneńczyk? Kiedy otrzymał swój przydomek i z czym był on 

związany?

27. Jakie znaczenie dla Polski miała wojna 13-letnia?

28. Dlaczego doszło do przekształcenie się rycerstwa w szlachtę? Jakie to miało znaczenie 

dla tego stanu, a jakie dla państwa?

29. Czym była monarchia stanowa? Czym różniła się od monarchii patrymonialnej?

30. Czym była konstytucja Nihil novi i jakie było jej znaczenie dla ustroju 

Rzeczypospolitej?

©Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku



 Wiem, co trzeba
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