
Zadania na poniedziałek 

 
1. Przeczytaj tekst i wpisz literę P (przy zdaniach, które są prawdziwe), a literę F (przy 

zdaniach fałszywych). 

A. bohaterska śmierć za ojczyznę króla Sparty Leonidasa miała miejsce w V w.  

B.  potęgę militarną Macedonii zbudował król Filip II  

C. Aleksander Wielki niszczył kulturę podbitych przez siebie ludów  

D.  słynny tekst: „Kości zostały rzucone” wypowiedział Juliusz Cezar nad rzeką Ren  

E. falanga to zwarty oddział piechoty starożytnej  

F. cezaropapizm – to forma ustroju państwowego zapoczątkowana przez cesarza Ottona I  

G. pojęcie: „pryncypat” oznacza dosłownie porozumienie trzech mężów (mężczyzn), wodzów 

armii rzymskiej 

 

2. Kto wypowiedział lub mógł wypowiedzieć następujące słowa? [.....]  

a) „I ty Brutusie przeciwko mnie?” - ………………………………………………...  

b) „Podajcie miecz, rozwiążę zaraz ten węzeł gordyjski”- ……………………………………  

c) „To ja, a nie król, ryzykowałem życie i zwyciężyłem Arabów pod Poitiers” -………………  

d) „Śnię o dawno zapomnianej koronie cesarstwa rzymskiego” -………………………….......  

e) „Jeszcze jedno takie zwycięstwo nad Rzymem, a my zginiemy bez śladu” -…………………  

f) „Jam nie z soli, ani z roli /Ale z tego co mnie boli” 

 

3. Przedstawione poniżej opisy dotyczą bitew, jakie stoczyli Polacy z innymi wojskami 

na przestrzeni wieków. Przeczytaj je uważnie, a następnie uzupełnij tabelę. 

a)  „Ponieważ także Krzyżacy zabiegali z uporem o zwycięstwo, wielka chorągiew 

króla polskiego (...) z białym orłem w herbie, którą niósł chorąży krakowski, rycerz 

(...) Marcin z Wrocimowic, pod naporem wrogów upadła na ziemię. Ale walczący 

pod nią najbardziej zaprawieni w bojach rycerze i weterani podnieśli ją natychmiast 

i umieścili na swoim miejscu, nie dopuszczając do zniszczenia”. 

b) ”Ponadto Turcy czuli się zobowiązani do podjęcia walki (...), wierząc, że Bóg, 

którego wzięto na świadka przymierza, ześle przerażenie, śmierć na 

krzywoprzysięzców i gwałcicieli. (...) Ale Władysław na nic nie bacząc, jak szalony 

rzucał się na wrogów siejąc śmierć i grozę, gdzie tylko się obrócił. Wreszcie koń 

jego ciężko zraniony w bok, zrzucił go (tak ,że spadł) na prawe ramię. Natychmiast 

podbiegli janczarowie i król zginął pod gradem ich pocisków, które nie tyle go 

przeszyły, co zasypały” 

c) „Bitwa ta toczyła się ze zmiennym szczęściem. Dla zastraszenia i obezwładnienia 

Polaków nieprzyjaciel użył gazów bojowych. Podobno wydobywających się z 

odrażającej sztucznej głowy zatkniętej na drzewcu chorągwi”. 

d) „Szczególnym bohaterstwem podczas bitwy odznaczył się chłop Wojciech Bartos, 

który pierwszy skoczył na armaty i czapką zatkał zapał działa”. 

 

 

Nr Rok w którym 

odbyła się bitwa 

Miejsce stoczenia Bitwy Polski dowódca Zwycięska strona 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 


