
917.11.2020 r. 

Temat: Europa i świat w II połowie XIX wieku – powtórzenie. 

 

Wykonaj ćwiczenia i odeślij rozwiązania na adres mordzakr@gmail.com  

1. Uzupełnij tabelę, wstawiając podane niżej informacje we właściwe miejsce. 

Otton von Bismarck ♦ „wyprawa tysiąca czerwonych koszul” ♦ Królestwo Sardynii i 

Piemontu ♦ Camillo Cavour ♦ wojna z Austrią ♦ Giuseppe Garibaldi ♦ bitwa pod 

Solferino ♦ wojna z Austrią i Francją ♦ Wilhelm I ♦ 1861 r. ♦ Wiktor Emanuel II ♦  

18 stycznia 1871 r. 

 

Zjednoczenie Włoch Zjednoczenie Niemiec 

 

 

 

 

 

 

6 pkt. 

 

2. Podane wydarzenia ułóż w kolejności chronologicznej, wstawiając obok cyfry od 1 

do 4. 

…………  powstanie cesarstwa niemieckiego 

…………  zniesienie niewolnictwa w USA 

………..  koniec wojny secesyjnej 

…………  powstanie Królestwa Włoch 

…………  wybuch wojny rosyjsko – japońskiej 

…………  wojna krymska 

3pkt. 

 

3. Pod opisem wpisz imię i nazwisko przedstawionej postaci. 

a) Prezydent Stanów Zjednoczonych, który ogłosił zniesienie niewolnictwa. 

……………………………………………………………………………. 

b) Kanclerz Prus, a następnie Niemiec; nazywany „żelaznym kanclerzem”. 

……………………………………………………………………………. 

c) Rewolucjonista włoski, przywódca „wyprawy tysiąca czerwonych koszul”. 

……………………………………………………………………………. 

4pkt. 

mailto:mordzakr@gmail.com


4. Zdecyduj, czy podane stwierdzenia to przyczyny, czy skutki kolonializmu. Obok 

przyczyn wpisz literę „P”, a obok skutków – „S”.  

 

……… chęć zdobycia nowych ziem, surowców naturalnych i rynków zbytu 

……... wyniszczenie całych grup ludności sprzeciwiających się kolonizatorom 

…….. budowa w koloniach m.in. portów, kopalń i linii kolejowych 

…….. przeświadczenie o wyższości cywilizacyjnej mieszkańców Europy 

…….. zanik kultur i tradycyjnych wierzeń 

…….. potrzeba pozyskania taniej siły roboczej 

6pkt. 

 

5. Dokończ zdania. 

a) Działacze walczący o wyzwolenie czarnoskórych niewolników to  

 

b) Najcenniejszą kolonią Wielkiej Brytanii były Indie nazywane  

 

c) Stolicą zjednoczonych Włoch został  

 

d) Jedną z głównych przyczyn wojny secesyjnej było  

 

e) Imperiami kolonialnymi w II połowie XIX w. były m.in. (wymień przynajmniej 4 

państwa)  

 

6pkt. 

 

Punktacja: 

25 pkt. – 23 pkt. -  bdb 

22,5 pkt. – 19 pkt.  db 

18,5 pkt. – 12,5 pkt. -  dst 

12 pkt. – 7,5 pkt. -  dop 

7 pkt. – 0 pkt. -   ndst 


