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TEST SPRAWDZAJĄCY – HISTORIA, KLASA V,  I PÓŁROCZE
(do podręcznika „A to historia!”)

Piątoklasisto!
Test  składa się z  12 zadań. Dotyczą one wiadomości  zdobytych przez  Ciebie  na lekcjach
historii w pierwszym półroczu klasy V.
Jedne  z  nich  są  łatwiejsze,  inne  trochę  trudniejsze.  Nad rozwiązaniem musisz  się  chwilę
zastanowić.  Czytaj  uważnie  polecenia.  Kolejność  rozwiązywania  zadań  jest  dowolna.
Zacznij od najłatwiejszych.

Powodzenia!

1.  Uporządkuj  w kolejności  chronologicznej  występowanie  epok,  wg których podzielono
pradzieje człowieka. Ponumeruj je zaczynając od najwcześniejszej (najstarszej).

epoka brązu

paleolit

epoka żelaza

neolit

2. Połącz imiona bogów z odpowiednimi określeniami wpisując w kratkę odpowiednią literę.
Przy bogach egipskich postaw dodatkowo literę E, przy greckich G, przy rzymskich R.

a Apollo bóg niebios

b Westa bóstwa domowe

c Re opiekun władzy królewskiej

d Zeus władca podziemnego świata
zmarłych

e Atena pan morskich otchłani

f Lary i Penaty opiekunka domowego ogniska

g Posejdon opiekun sztuk

h Hades władca Olimpu

i Ozyrys bóg słońca

j Jowisz bóg świata zmarłych

k Horus opiekunka nauk i rzemiosł
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3. Uzupełnij zdania zaznaczając znakiem X właściwą odpowiedź:
Wiara w wielu bogów to:

Monoteizm

Politeizm

Opowieści o bogach i bohaterach nazywamy:

Mitami

Bajkami

Za autora „Iliady” i „Odysei” uważa się:

Odyseusza

Homera

4. Rozwiąż krzyżówkę. Hasło, które jest jej rozwiązaniem to imię muzy – opiekunki teatru.
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1. Inaczej sztuka teatralna.
2. Sztuka o treści poważnej, smutnej.
3. Rozmowa między aktorami na scenie.
4. Inaczej przedstawienie.
5. Bóg, dzięki któremu narodził się teatr.
6. Sztuka, o treści wesołej, zabawnej.
7. Okrągły plac otoczony półkolem siedzisk.
8. But na wysokiej podeszwie noszony przez aktora w starożytnej Grecji.
9. Aktor zakładał ją na twarz.

5. Uzupełnij tekst wpisując odpowiednie wyrazy:

Igrzyska ku czci                                                    rozgrywano co                          lata 

w                                      . Jest to miejscowość położona w południowej części                        .

Na czas igrzysk w całej Grecji ogłaszano                                   . Nagrodę stanowił                  

                            . Pierwsze igrzyska odnotowano w roku                                   .

6. Wyjaśnij pojęcia związane z historią powstania pisma:

 Piktogramy - 

 Hieroglify - 

 Skryba - 

 Pergamin - 

 Cyrylica - 

 Manuskrypt - 

7. Każde zdanie uzupełnij podkreślając właściwy wyraz znajdujący się w nawiasie.

Symbolem religii chrześcijańskiej jest (gwiazda Dawida, krzyż). Przykazania i przepisy religii

żydowskiej zostały spisane w (Starym Testamencie, Nowym Testamencie). Żydowskie domy

modlitwy to (kościoły, synagogi). Zgromadzeni Żydzi pod kierunkiem uczonych w prawie

żydowskim (księży, rabinów) czytają Biblię i  śpiewają pieśni.  Niewierzących w Chrystusa

chrześcijanie nazywali (barbarzyńcami, poganami).
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8. Wpisz w odpowiednie rubryki tabeli podane niżej zdania. Niektóre możesz wykorzystać
kilka razy.

a) Uznają tylko jednego Boga.
b) Wierzyli w wielu bogów.
c) Cześć oddawali również swoim władcom.
d) Za najważniejsze uważają przykazanie miłości Boga i bliźniego.
e) Przepisy religijne są zapisane w świętej księdze – Biblii.
f) Religia ta istnieje również współcześnie.
g) Religia już nie istnieje. Pozostały po niej mity, zabytki materialne np. rzeźby,

grobowce.

RELIGIA

Ludów Wschodu
(Egipcjan

i mieszkańców
Mezopotamii)

Greków i Rzymian Żydów Chrześcijan

9. Dopisz nazwę religii, której zasady zostały zapisane w podanych niżej księgach świętych:

 Tora – 

 Biblia – 

 Koran – 

 Księgi Wed – 
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10. Napisz, z czym w historii kojarzą Ci się podane niżej postacie:

 Jan Gutenberg – 

 Konstantyn Wielki – 

 Mahomet – 

 Mojżesz – 

 Sokrates – 

11. Uzupełnij zdanie:

Współcześnie  chrześcijaństwo  jest  najliczniejszą  na  świecie  religią,  dzieli  się  jednak

na wiele Kościołów. Trzy główne odłamy chrześcijaństwa to:                                             ,

                                           i                                                       .

12. Życie ludzi musi być podporządkowane pewnym zasadom – normom.
Wymień rodzaje znanych Ci norm:
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