Sprawdzian - Wiek baroku
1. Wyjaśnij pojęcie: barok

2. Trzy zasady mechaniki sformułował: ..................................
3. Wyjaśnij pojęcie: racjonalizm

4. Opisz postanowienia pokoju westwalskiego z 1648:

5. Wybuch wojny pomiędzy królem Karolem I a Parlamentem miał miejsce w:
a) 1609
b) 1618
c) 1640
d) 1649

6. Wyjaśnij pojęcie: Samodzierżawie w Rosji:

7. Kiedy Stuartowie wrócili na tron angielski: ....................................

8. Kiedy rozpoczęło się i na czym polegało zbieranie ziem ruskich?

9.

Czym była Wielka Smuta?

10. Przedstaw pozytywne cechy szlachcica sarmaty:

11.Kiedy miało miejsce zwycięstwo wojsk polskich pod Kircholmem: …..........
12. Kogo w XVII - wiecznej Polsce nazywano Królewiętami?
13. Wyjaśnij pojęcie: oligarchia magnacka

14.Co to był rokosz?
15.Szlachtę nie posiadającą ziemi, będącą zależną od magnatów nazywano w
XVII – XVIII wiecznej Polsce: ….....................................
16. Kim byli kozacy:
17.Powstanie Chmielnickiego wybuchło w roku:..........................
18.Tzw pierwsza bitwa chocimska miała miejsce w roku : ….................
19.Obrona klasztoru jasnogórskiego podczas potopu miała miejsce w roku:....
20. Wyjaśnij zasadę Liberum Veto:

21.Podaj daty panowania królów dynastii saskiej w Polsce: …..........................
22.Wymień skutki wojen XVII wieku w Polsce:

23.Wymień obszary rywalizacji pomiędzy protestantami i katolikami w Europie
początków XVII wieku:

24.Kiedy powstała Liga Katolicka Rzeszy? ..................................
25.Wyjaśnij pojęcie: empiryzm

26.Przedstaw zasługi kardynała Richelieu dla budowy absolutyzmu monarszego
we Francji :

27.Kiedy powstała Unia Protestancka? ..........................................
28.Co miał na myśli Ludwik XIV wypowiadając słowa: „państwo to ja”

29.Wojna trzydziestoletnia wybuchła w roku:
a) 1608
b) 1618
c) 1648

d) 1660

30.Kiedy wojska parlamentu pokonały siły Karola I Stuarta i wzięły go do
niewoli? .......................................
31. Kiedy skazano na śmierć Karola I Stuarta? ........................
32. Kiedy miała miejsce tzw sławetna rewolucja? ........................
33. Wyjaśnij pojęcie: monarchia parlamentarna

34. Czym była opricznina? Za którego z carów powstała?

35. Wyjaśnij teorię o Moskwie trzecim Rzymie

36. Opisz bunty chłopskie w Rosji w XVII wieku:

37.Przedstaw negatywne cechy szlachcica sarmaty:

38.Opisz strój szlachcica sarmaty:

39.Kiedy miała miejsce bitwa pod Kłuszynem: …..................
40.Co to były latyfundia?

41.Odsiecz Wiednia miała miejsce w roku: ….....................

