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 Historia  kl. VII 

Nauczyciel: Grażyna Dryl 

Zagadnienie .   Sprawdzian  wiadomości  z  działu I wojna światowa. 

 
Wykażę się wiadomościami  historycznymi    o I wojnie światowej. 

 

    

  Zaznacz, wpisz , połącz  czytelnie, wykreśl fałszywe odpowiedzi w teście. 

 

Test I wojna światowa  
  

Zad. 1. Wykreśl element fałszywy, tak, aby powstały zdania prawdziwe.   

Anglia/Austro-Węgry wchodziła/wchodziły w skład Trójporozumienia.  

Państwa centralne to inaczej blok Trójprzymierza/Trójporozumienia.  

Kocioł bałkański oznaczał tygiel napięć na tle narodowościowy i religijnym/popularne 

określenie dla zróżnicowania kuchni bałkańskiej.  

Gawriło Princip dokonał zamachu 28 czerwca 1914 roku na cara Mikołaja II z dynastii  

Romanowów/arcyksięcia Franciszka Ferdynanda z dynastii Habsburgów.  

  

Zad. 2. Połącz wszystkie bitwy z frontami I wojny światowej.  

a) Bitwa pod Marną  

b) Bitwa pod Ypres                                                             1. Front zachodni  

c) Bitwa pod Tannenbergiem  

d) Bitwa pod Verdun                                                           2. Front wschodni  

e) Bitwa pod Gorlicami  

f) Bitwa nad Sommą  

  

Zad. 3. Uzupełnij schemat tak, żeby był zachowany ciąg przyczynowo-skutkowy oraz 

przebieg wydarzenia.   

a) Traktat Brzeski  f) wojna rosyjsko- japońska – bitwa pod Cuszimą  

b) Kocioł bałkański  g) Bitwa pod Ypres  

c) Odzyskanie niepodległości przez Polskę  h) Walki na półwyspie Gallipoli  

d) Powstanie Trójporozumienia  i) Zatopienie parowca Lusitania 

e) Powstanie Ligi Narodów  

  



 

  

  

Zad. 4. Połącz pojęcia, terminy z odpowiednimi wydarzeniami z okresu I wojny 

światowej.  

a) Bitwa pod Ypres                                           1) gazy bojowe  

b) Bitwa nad Sommą                                      2) pokój między Rosją a państwami centralnymi  

c) Wojna pozycyjna                                          3) U-Booty  

d) Niegraniczona wojna podwodna                  4) czołgi  

e) Traktat Brzeski                                             5) front zachodni  

  

Zad. 5. Rozwiąż krzyżówkę.   

 
  

1. Blok militarny, do którego należały państwa centralne.   

2. Konfliktogenny region Europy zwany kotłem przez liczne napięcia na tle religijnym i 

narodowościowym.   

3. Postawione przez Austro-Węgry Serbii z konkretnymi do spełnienia warunkami w celu 

uniknięcia wojny.  

4. Religia panująca w Serbii.  

5. Dokonał ataku terrorystycznego na arcyksięcia austriackiego w Sarajewie.  

6. Dynastia, z której pochodził zamordowany 28 czerwca 1914 roku arcyksiążę austriacki.   

                                                                    
I wojna światowa 

  

                         

  

  

  

  

  

  

  

    



  Po rozwiązaniu testu , prześlij go   lub   pełne odpowiedzi  do poszczególnych pytań do 

godziny 15 00   27. 04 2020  na adres e-mail nauczyciela   zamieszczony  na stronie  

internetowej szkoły. g.dryl@zs.turosnkoscielna.pl        

 POWODZENIA  
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