
Wiek XVII 

1. Barok to: 

a) epoka historyczna, która rozpoczęła się pod koniec XVI wieku i trwała przez cały XVII 

wiek. Barok z portugalskiego to „nieregularna perła”. Hasłami baroku było „Chwytaj 

dzień” i „Pamiętaj o śmierci”. 

b) epoka historyczna trwająca przez cały wiek XVI. Charakteryzowała się powrotem do 

wzorców antycznych. Naczelnym hasłem była sentencja Terencjusza „Człowiekiem 

jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce” 

c) epoka historyczna która przypadła na lata panowania Władysława Jagiełły. 

 

2. Architektura baroku charakteryzowała się: 

a) bogactwo środków, monumentalizm budowli, skręcone kolumny, namnożenie rzeźb i 

płaskorzeźb (postacie na rzeźbach w emocjonalnych pozach), 

b) umiarkowanie i stateczność, antyczne wzorce architektoniczne, zastosowanie kopuł, 

krużganków i arkad, 

c) sklepienia krzyżowo-żebrowe, witraże, zastosowanie ostrego łuku, 

 

3. Twórcami malarstwa barokowego nie byli: 

a) Giovanni Bernini, b)Michał Anioł, c)Caravaggio, d)Velazquez, e)P.P Rubens, f)Rafael,  

g)J.S. Bach, h)G.F. Haendel, i) Mikołaj Gomółka,  

 

4. Zabytkami baroku są: 

 

         a) Kościół Il Gesu, Kościół Santa Maria del Fiore, Pałac w Wersalu,  

         b) Wawel, Ratusz w Zamościu, Ratusz w Poznaniu, Luk Triumfalny w Paryżu, 

5. Połącz nazwiska filozofów XVII wiecznych z ich poglądami 

          1. Kartezjusz                      3.empiryzm         a) wiara w rozum 

          2. John Locke                     4. racjonalizm       b) wiara w doświadczenie 

 

6. Nazwiska wielkich hetmanów połącz z bitwami przez nich dowodzonymi 

a) Jan Sobieski                                            1.bitwa pod Kłuszynem 

b) Stanisław Żółkiewski                             2. Bitwa pod Chocimiem 

c) Jan Karol Chodkiewicz                          3.bitwa pod Kircholmem 

 

7. Wojny Rzeczpospolitej ze Szwecja miały miejsce w latach 

a)1600-1635 i 1655-1660 

b)1605-1629 i 1660-1666 

c)1699-1710 i 1709-1720 

 

8. Przyczynami wojen ze Szwecja było: 

a) konflikt o Inflanty, 

b) Szwedzi chcieli uczynić z Morza Bałtyckiego morze wewnętrzne Szwecji, 

c) Doprowadzenie do wyrzeczenia się pretensji do tronu szwedzkiego przez następców 

Zygmunta III Wazy, 

d) Konflikt o Podole, 

e) Szwedzi chcieli zagarnąć dla siebie Śląsk, 

    

 

9. Konflikt polsko- turecki w XVII wieku został zakończony: 



a) w roku 1988r. w Andruszowie, 

b) w roku 1699 w Karłowicach, 

c) w roku 1699 w Jamie Zapolskim, 

d) w roku 1667 w Andruszowie, 

 

10. Połącz bitwy z wodzami którzy dowodzili podczas tej bitwy wojskami polskimi i z państwem 

przeciw któremu w nich walczyła Polska: 

  a) Bitwa pod Kłuszynem         1 Jan Sobieski                     d) Turcja 

  b) Bitwa pod Chocimiem         2Jan Karol Chodkiewicz   e) Rosja 

  c) Bitwa pod Kircholmem        3 Stanisław Żółkiewski      f) Szwecja 

         

11. Skutkami wojen z Rosją było:  

a) utracenie Wielkopolski, 

b) utrata Śląska i Pomorza, 

c) utrata ziem czernihowskiej, siewierskiej i smoleńskiej oraz części Ukrainy, 

d) utrata Ukrainy i ziemi czernihowskiej, siewierskiej i smoleńskiej, 

 

12. Polskimi zabytkami architektury baroku są: 

a) Dworek w Nowym Tomyślu, 

b) Pałac w Rydzynie, 

c) Zamek krzyżacki w Malborku, 

d) Wawel, 

 

      13.Połącz postaci z wydarzeniami: 

1.Izaak Newton                             A dowództwo nad armią turecką podczas oblężenia Wiednia 

2.Galileusz                                   B  potwierdził teorię Mikołaja Kopernika 

3.Kara Mustafa                             C odkrycie siły grawitacji 

 

     14. Na mapce zostały zaznaczone: pod numerem 1 ziemia, pod numerami 2 i3 państwa. Podpisz je. 

 

 

 



 

Odpowiedzi: 

1. A 

2. A 

3. A,B,F,G,H,I, 

4. A 

5. 1-4-A 

2-3-B 

6. A2, B1,C3 

7. A 

8. A,B,C 

9. B 

10. a3e; b1d; c2f 

11. C 

12. A,B 

13. 1C 

2B 

3A 

14. 1 –Inflanty 

2-  Austria 

3 - Rosja 


