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Imię i nazwisko ..........................................................................................     Klasa .................

GRUPA I

1. Wyjaśnij znaczenie pojęć:
a)   historia - .....................................................................................................................
b)   archeolog - .................................................................................................................
c)   tysiąclecie - .................................................................................................................
d)   epoka - ........................................................................................................................
e)   mapa historyczna - .....................................................................................................
...........................................................................................................................................
 

2. Spośród podanych źródeł historycznych podkreśl te, które należą do materialnych:
a) broń
b) listy
c) książki
d) kościoły
e) kości

3.  Który z  podanych  zegarów był  używany przez  ludzi  najwcześniej  (podkreśl  właściwą
odpowiedź)?

a) klepsydra
b) zegar słoneczny
c) zegar wodny

4. Jaki kalendarz obowiązuje obecnie w naszym kraju (podkreśl właściwą odpowiedź)?
a) żydowski
b) gregoriański
c) islamski

5. Na osi czasu zaznacz następujące daty:
a) 150 r. p. n. e.
b) 500 r. p. n. e.
c) 250 r.
d) 600 r.

6. Określ wiek i połowę wieku następujących dat :
a) 150 r. - ..............................................
b) 340 r. p. n. e - ...................................
c) 1002 r. p. n. e. - ................................
d) 1824 r - .............................................
e) 900 r - ...............................................

7. Ułóż daty od najwcześniejszej do najpóźniejszej:

2000 r.     300 r. p. n. e.     950 r. p. n. e.     250 r.     1000 r. p. n. e.     1850 r.

1 .................. 2 .................. 3 .................. 4 .................. 5 .................. 6 ..................



Imię i nazwisko ..........................................................................................     Klasa .................

GRUPA II

1. Wyjaśnij znaczenie pojęć:

a) chronologia - ............................................................................................................
b) historyk - ..................................................................................................................
c) wiek - .................... ............................ ......................................................................
d) era - ...........................................................................................................................
e) legenda mapy - .........................................................................................................

2. Spośród podanych źródeł historycznych podkreśl te, które należą do pisanych:
a) dokumenty
b) dzieła sztuki
c) czasopisma
d) naczynia
e) książki

3.  Który  z  podanych  zegarów  jest  używany  przez  ludzi  w  czasach  współczesnych
(podkreśl prawidłową odpowiedź)? 

a) zegar słoneczny
b) klepsydra
c) zegar mechaniczny

4. Na osi czasu zaznacz następujące daty:
a) 200 r. p. n. e.
b) 350 r. p. n. e.
c) 400 r.
d) 550 r.

5. Określ wiek i połowę wieku następujących dat:
a. 200 r. p. n. e - ...................
b. 1234 r. - ............................
c. 2000 r. - ............................
d. 450 r. p. n. e. - ..................
e. 1815 r. - ............................

6. Ułóż daty od najwcześniejszej do najpóźniejszej:

3000 r. p. n. e.     115 r.     350 r. p. n. e.     450 r.     150 r. p. n. e.     1950 r.

1 .................. 2 .................. 3 .................. 4 .................. 5 .................. 6 ..................

7.  Kto  dokonał  skutecznego  i  dość  powszechnie  stosowanego  podziału  czasu  (podkreśl
prawidłową odpowiedź)?

a) buddyści 
b) chrześcijanie
c) Żydzi
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