
Załącznik 2 

Zagadnienia do testu  „Od Stefana Batorego do Jana III Sobieskiego” 

Klasa I               

1. Rozpoznaj portrety: Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy,  Jana III Sobieskiego,             
(według J. Matejki)  

2. Co oznacza określenie: Rzeczpospolita Obojga Narodów? 
3. W  jaki sposób  Stefan Batory został królem Polski i z jakiego kraju pochodził? 
4. Który król  przeniósł swoją siedzibę z Krakowa do Warszawy ? 
5. Kto dowodził w bitwie pod Kircholmem i kto zwyciężył? 
6. Dlaczego  w 1655r. wojsko szwedzkie  zaatakowało Rzeczypospolitą? 

Kto  początkowo odnosił zwycięstwo i jak nazwano tę wojnę? Jakie wydarzenie było 
przełomowym momentem  wojny? Gdzie zawarto pokój? 

7. Gdzie i jakie śluby złożył Jan Kazimierz? 
8. Jaki rodzaj  wojska najbardziej przyczynił się do zwycięstwa Polaków pod Wiedniem? 

Z kim walczyli i kto dowodził wojskami polskimi? 
9. Wymieo elementy uzbrojenia husarza. 

 

W klasach pierwszych polecenia zawarte w teście będą czytane przez nauczyciela. 

 

 
Klasa II 

1. Wymieo królów  elekcyjnych od Stefana Batorego do Jana III Sobieskiego i rozpoznaj 
ich portrety (według Jana Matejki). 

2. Co oznacza określenie: Rzeczpospolita Obojga Narodów i z jakich paostw powstała? 
3. Wymieo reformy  wprowadzone przez króla Stefana Batorego. 
4. Który król  przeniósł swoją siedzibę z Krakowa do Warszawy ? 
5. W jakich bitwach ze Szwecją  i z Rosją wojska Rzeczypospolitej odniosły zwycięstwo 

za panowania Zygmunta III Wazy? 
6. Wymieo dwóch zwycięskich hetmanów w tych bitwach i wyjaśnij co oznacza tytuł 

„hetman”. 
7. Jaki rodzaj wojska przyczynił się do tych zwycięstw i z czego słynął? 
8. Dlaczego  w 1655r. wojsko szwedzkie  zaatakowało Rzeczypospolitą? 

Kto  początkowo odnosił zwycięstwo  oraz jak nazwano tę wojnę? Jakie wydarzenie  
było przełomowym momentem  wojny i co spowodowało? Czym i gdzie zakooczył się 
potop szwedzki?  

9. Gdzie i jakie śluby złożył Jan Kazimierz? 
10. Z kim walczyły wojska polskie pod Wiedniem, kto nimi dowodził  i co zdecydowało o 

ich zwycięstwie?    
11. Elementy uzbrojenia i ubioru husarza .Z czego słynęli Ci  jeźdźcy? 
12. Rzeczpospolita Obojga Narodów  w  XVI wieku  – mapa. 

 

 



 

Klasa III 

 
1. Wymieo kolejno królów  elekcyjnych od Stefana Batorego do Jana III Sobieskiego         

i rozpoznaj ich portrety (według Jana Matejki). 
2. Co oznacza  określenie: Rzeczpospolita Obojga Narodów i z jakich paostw i jak  

powstała? 
3. Panowanie Stefana Batorego (wyprawa na Rosję, reformy, pokój w Jamie Zapolskim) 
4. Który król  przeniósł swoją siedzibę z Krakowa do Warszawy, z jakiego powodu               

i kiedy? 
5. Najważniejsze bitwy  za panowania Zygmunta III Wazy w wojnie ze Szwecją i z Rosją. 

Jakie były powody tych bitew? 
6. Wymieo dwóch zwycięskich hetmanów w tych bitwach i wyjaśnij co oznacza tytuł 

„hetman”. 
7. Jaki rodzaj wojska przyczynił się do tych zwycięstw i z czego słynął? 
8. Dlaczego  w 1655r. wojsko szwedzkie  zaatakowało Rzeczypospolitą? 

Kto  początkowo odnosił zwycięstwo?  Jakie wydarzenie  było przełomowym 
momentem  wojny i co spowodowało?  Jak nazwano tę wojnę i z jakiego 
powodu?  Czym i gdzie zakooczył się potop szwedzki? Jakie zniszczenia             
w Polsce spowodowała ta wojna? 

9. Gdzie i jakie śluby złożył Jan Kazimierz? 
10. Zwycięskie bitwy z Turkami Jana Sobieskiego jako hetmana i króla. 
11. Z kim walczyły wojska polskie pod Wiedniem, kto nimi dowodził ? Dlaczego tą bitwę 

nazwano odsieczą?  Kto wygrał pod Wiedniem i co zadecydowało o  zwycięstwie?  
Jaki był skutek tej bitwy dla Turków?   

12. Najsłynniejsi hetmani Rzeczypospolitej w XVII w. 
13. Elementy uzbrojenia i ubioru husarza. Jaki to był rodzaj wojska i z czego słynęli ci  

jeźdźcy? 
14. Rzeczpospolita Obojga Narodów  w  XVI wieku   – mapa. 

 
 


