
Sprawdzian z historii i społeczeństwa   Praca kontrolna nr 1      (BHJ) 

 
Imię i nazwisko ....................................................................                     Semestr……………………… 
 

1. Wymień postacie historyczne, których dotyczą podane opisy.           0–3 p.  
  

Biogram  Postać  

Król Sparty, wsławił się bohaterską obroną w wąwozie termopilskim, gdzie dowodził 
niewielkimi siłami. Pomimo przegranej bitwy jego postawa przeszła do historii jako 
symbol odwagi, patriotyzmu, niezłomności.  

  

Jeden z najwybitniejszych wodzów starożytności, żył w I w. p.n.e. Zdobył dla Rzymu 
Galię, następnie zbrojnie sięgnął po władzę dyktatorską. Zwolennicy senatu 
zawiązali przeciwko niemu spisek, w którego wyniku został zamordowany.  

  

Polski dowódca, uczestnik kampanii wrześniowej w 1939 r. Przez 4 dni wraz z ok.  
720 żołnierzami odpierał ataki znacznie liczniejszych wojsk niemieckich pod Wizną. 
Kiedy dalsza walka stała się niemożliwa, polecił swoim żołnierzom poddać się, a sam 
popełnił samobójstwo, detonując granat.  

  

 

2. Wyjaśnij, na czym polegała opisywana przez Arystotelesa „jedność w różnorodności” antycznego społeczeństwa.                    

                           0–3 p.  

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

 

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

3. Wpisz literę „P” obok zdań prawdziwych, a literę „F” – przy wypowiedzeniach fałszywych.   0–3 p.                                                  

Zdanie  Prawda/Fałsz  

W starożytnych Atenach oraz Rzymie najwcześniejszą formą ustrojową była monarchia.  
  

Przez cały okres istnienia republiki rzymskiej wszyscy mieszkańcy Italii mieli pełne prawa 
obywatelskie.  

  

Wilkierze to ustawy rad miejskich, w których określano m.in. zasady nadawania obywatelstwa 
danego miasta.  

  

 

4. Podaj nazwy reguły i grupy osób, których dotyczą poszczególne definicje.                        0–2 p.  

  

A. ............................................... – reguła, zgodnie z którą obywatelstwo danego kraju można uzyskać 

po urodzeniu się na jego terytorium.  

B. ............................................... – nazwą tą określa się osoby niemające obywatelstwa żadnego 

państwa. Niektórym z nich obywatelstwo zostało odebrane przez władze, innym odmówiono zgody na jego 

przyznanie. Mógł to być także ich świadomy wybór.  

5,6 Wykonaj zadania 5. i 6. na podstawie tekstu źródłowego.  

Rzeczpospolita [...] to wspólna sprawa, o którą dbamy pospołu, nie jako bezładna gromada, tylko liczne 

zgromadzenie, jednoczone uznawaniem prawa i pożytków z życia w wspólnocie. Najważniejszą przyczyną 

owego współistnienia jest nie tyle poczucie bezradności, co wrodzona potrzeba bytowania wśród innych.  

Ludzka istota nie szuka całkowitej samotności i niechętnie błąka się w pojedynkę [...].  
Źródło: Marek Tuliusz Cycero, O państwie; O prawach, tłum. I. Żółtowska, [w:] Historia doktryn politycznych i prawnych do 

początku XX wieku. Materiały źródłowe, oprac. L. Dubel, J. Kostrubiec i in., Lublin 2003, s. 60–61.  

 5.   Podkreśl fragment tekstu, w którym autor przedstawił przyczynę tworzenia przez ludzi społeczności.  1p                  

  

6.  Wymień trzy obowiązki ludności Rzeczypospolitej.                                                          0–3 p.  

•...................................................................................................................................................,  

•...................................................................................................................................................,  

•....................................................................................................................................................  


