
 
Powtórzenie wiadomości z działu: 

Upadek Rzeczpospolitej 
/część druga/ 

 

Klasy: 6a, 6b, 6c i 6d 

Przygotowała: Joanna Wieczorek 



1. Czasy saskie to: 
(zaznacz odpowiedź fałszywą) 

A. okres częstszego niż kiedykolwiek zrywania sejmu 

B. niekorzystne zmiany gospodarcze na wsi i w mieście 

C. państwo zniszczone i spalone wojnami. 

D. okres zainteresowania się państw ościennych Polską, dlatego szlachta 

zaczęła się troszczyć się o sprawy obronności kraju. 

 



 
 

2. Połącz osobę z jej charakterystyką wpisując  
w miejsca wykropkowane odpowiednie cyfry. 

A. Stanisław Konarski (...)   1. gorący wielbiciel i mecenas sztuki,  

     jeden z najbardziej światłych  naszych władców 

 

B. Stanisław Leszczyński (...)   2. wybitny reformator szkolnictwa w Polsce w 

    XVIII wieku,  autor dzieła ,,O skutecznym rad 

    sposobie” 

 

C. August II Mocny  (…)   3. wojewoda poznański, dwukrotnie zasiadał na 

    tronie polskim 

 

D. Stanisław A. Poniatowski (…)  4. władca z dynastii saskiej, za jego panowania 

    zrywano co drugi sejm. 



3. Obóz reform wzywał przede wszystkim do: 
(zaznacz odpowiedź fałszywą) 

A. ograniczenie liberum veto i wolnej elekcji 

B. przeprowadzenie reform politycznych wzmacniających państwo 

C. właściwego kształcenia – wychowania światłych obywateli, 

rozumiejących potrzebę reform  

D. ograniczenia wydatków na wojsko. 

 



4. Oznaki ożywienia gospodarczego w Polsce w II połowie 
XVIII wieku, to: 
(zaznacz odpowiedź fałszywą 

A. uznanie pracy w majątkach opartej na dotychczasowych metodach 

gospodarowania, za wystarczająco efektywną 

B. wszechstronny rozwój miast, który łączył się z rozwojem handlu, 

rzemiosła i manufaktur 

C. budowa nowych dróg i połączeń wodnych 

D. zamiana pańszczyzny na czynsz, uprawa nowych roślin i 

nowoczesne narzędzia pracy. 



 
 
5. O rozwoju kulturalnym Polski w II połowie XVIII wieku 
świadczy: 
 (zaznacz odpowiedź fałszywą) 

A. powstanie  pierwszej w dziejach szkoły świeckiej – Szkoły Rycerskiej 

B. ożywienie życia kulturalnego: sztuka, ,,obiady czwartkowe” 

C. zreformowanie nauczania  przez Komisje Edukacji Narodowej 

D. powstanie teatru narodowego, w którym z powodu braku sztuk 

polskich, przedstawiano autorów zagranicznych.  

 



 
 
6. Które z działań podjętych przez patriotyczną część szlachty 
i magnaterii miało największe znaczenie dla ratowania 
Rzeczypospolitej?  
Zakreśl literę oznaczającą właściwą odpowiedź:  

A. Założenie Kolegium Nobilium 

B. Powołanie Rady Nieustającej 

C. Założenie Szkoły Rycerskiej 

D. Powołanie Komisji Edukacji Narodowej. 



7. Połącz osobę z jej charakterystyką wpisując  
w miejsca wykropkowane odpowiednie cyfry. 

A. Grzegorz Piramowicz (…) 1. ,,ojciec” teatru narodowego, który wiązał go z życiem 

   narodu 

B. Wojciech Bogusławski (…) 2. patriota, który  wystąpił najbardziej  odważnie na sejmie w 

   1773 r., zatwierdzającym rozbiór ziem polskich 

C. Ignacy Krasicki (…) 3. wybitny pedagog, sekretarz Towarzystwa do Ksiąg  

   Elementarnych 

D. Tadeusz Rejtan (…) 4. poeta, satyryk, piętnował wady i śmieszności ludzkie. 



8. Z jaką sytuacją wiąże się polskie powiedzenie Od Sasa 
do Lasa?  

A. z upodobaniem królów z dynastii saskiej do polowań 

B. z częstymi podróżami szlachty między dworem Sasów  i Stanisława 

Leszczyńskiego 

C. z podziałem kraju na dwa stronnictwa: Augusta II lub Stanisława 

Leszczyńskiego 

D. żadna odpowiedź nie jest poprawna. 



9. Dobrobyt, jaki zapanował w czasach saskich, ilustruje inne 
powiedzenie: Za króla Sasa, jedz pij i popuszczaj pasa. Którego króla 
dotyczy? 

A. Augusta II 

B. Stanisława Leszczyńskiego 

C. Augusta III 

D. Stanisława Augusta Poniatowskiego. 



 
10. Pierwszy rozbiór Polski nastąpił  w roku: 

A. 1771 

B. 1773 

C. 1775 

D. 1765. 



11. Założona w 1773 r. Komisja Edukacji Narodowej 
zajmowała się m. in 

A. wydawaniem czasopism publicystycznych. 

B. reformą szkolnictwa. 

C. mecenatem artystycznym. 

D. udzielaniem stypendiów dla uczniów. 

 



12. W latach 1768–1772 zawiązano przeciwko królowi Stanisławowi 
Poniatowskiemu oraz wpływom rosyjskim w Rzeczypospolitej 
konfederację: 

A. warszawską 

B. sandomierską 

C. targowicką 

D. barską. 

 



13. Architektura klasycystyczna charakteryzowała 
się: 

A. zainteresowaniem sztuką starożytnych Greków i Rzymian 

B. monumentalnością i strzelistością budowli 

C. bogactwem ornamentów, licznymi złoceniami 

D. nawiązaniem do sztuki średniowiecznej. 

 



 
14. W początkowym okresie obrad Sejmu Wielkiego zanim doszło do 
porozumienia zwolenników reform istniały trzy obozy polityczne. 
Scharakteryzuj obozy polityczne wykorzystując podane  
określenia. Wpisz odpowiednie litery – mogą się powtarzać.  



15. Konstytucja 3 maja 1791 roku: 
(Zaznacz literą „P” zdania prawdziwe, natomiast literą „F” zdania 
fałszywe).  

A. wprowadzała wolną elekcję i liberum veto  

B. wprowadzała trójpodział władz, znosiła wolną elekcję i liberum veto  

C. znosiła liberum veto i wolną elekcji, wprowadzała zasadę większości  

D. likwidowała podział Rzeczypospolitej na Koronę i Litwę. 



16. Wybuch insurekcji kościuszkowskiej nastąpił  w roku: 

A. 1772 

B. 1793 

C. 1794 

D. 1795. 



17. Wybitny pisarz polityczny,  ksiądz, autor Anonima listów kilka i 
Praw politycznych narodu polskiego, skupił w tzw. „Kuźnicy …” grono 
radykalnych publicystów i działaczy wspierających stronnictwo 
patriotyczne, jeden z głównych twórców Konstytucji 3 maja to: 

A. Stanisław Małachowski  

B. Stanisław Staszic 

C. Hugo Kołłątaj 

D. Adam. Naruszewicz 

 



18. Obrady Sejmu Wielkiego odbywały się w latach:  

A. 1787-1791 

B. 1788-1792  

C. 1789-1793 

D. 1790-1794. 



19. Marszałkami Sejmu Wielkiego byli:  

A. Stanisław Małachowski i Kazimierz Nestor Sapieha 

B. Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj  

C. Ignacy Potocki i Seweryn Rzewuski  

D. Stanisław Małachowski i Seweryn Rzewuski. 

 



20. Trzeci rozbiór Polski nastąpił  w roku: 

A. 1795 

B. 1796 

C. 1797 

D. 1798. 



Odpowiedzi: 

1. D 2. A-2, B-3, C-4, D-1 3. D 4. A. 5. B 6. B 

 

7. A-3, B-1, C-4, D-2. 8. C 9. C 10. B 11. B 12. D 

13. A  

14. stronnictwo patriotyczne: A, B, C, E   królewskie /dworskie: A, G 

stronnictwo hetmańskie: D, E, F   

15. A.F, B.P, C.P, D.P  

16. C  17. C  18.B.  19. A  20. A 


