
Analiza ikonografii – poziom I 

Na podstawie tekstu wykonaj zadania. 

Modlitwa zbiorowa jest dwadzieścia pięć razy więcej warta niż modlitwa w domu lub w czasie pracy. 

I jeśli ktoś po pracy idzie do meczetu, by się modlić, to za każdy krok w kierunku meczetu ma jeden 

grzech odpuszczony i jedno dobro dodane. Kiedy się modli, aniołowie dają mu boskie 

błogosławieństwo. Módlcie się, czekając na zbiorową modlitwę w meczecie. 

Zadanie [H_75.2] 

Opisana w tekście praktyka religijna została przedstawiona na ilustracji numer 

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 4. 

 
 

Analiza mapy – poziom II 

Przeczytaj treść hasła z internetowej wersji Encyklopedii PWN dotyczącego jednego z miast 

polskich i wykonaj zadania.  

... – miasto powiatowe w województwie małopolskim; 36,9 tys. mieszkańców (2010); ośrodek 

przemysłowy i turystyczny; zakłady górnicze rud cynkowo-ołowiowych (kopalnia w likwidacji), fabryki 

naczyń emaliowanych i wentylatorów; przemysł spożywczy, drzewny; muzea; prawa miejskie od 1299; 

XIV–XVII w. główny ośrodek górnictwa kruszcowego w Małopolsce; gotycka kolegiata* (XIV, XV, XVII 

w.) z gotycką i renesansową polichromią. 

* kolegiata [łac.] – tu: kościół 



Zadanie [H_73] 

Wskaż, które miasto opisane jest w haśle. 

A. Głogów 

B. Tczew 

C. Olkusz 

D. Płock 

 

 

 

 

 



Analiza tekstu – poziom IV 

Na podstawie fragmentu konstytucji Stanów Zjednoczonych wykonaj zadania. 

Poprawka XIII (1865): Nie będzie w Stanach Zjednoczonych lub jakimkolwiek miejscu podległym ich 

władzy ani niewolnictwa, ani przymusowych robót, chyba jako kara za przestępstwo, którego sprawca 

został prawidłowo skazany. 

Poprawka XV (1870): Ani Stany Zjednoczone, ani żaden stan nie może pozbawić ani ograniczać praw 

wyborczych obywateli Stanów Zjednoczonych ze względu na rasę, kolor skóry lub poprzednie 

niewolnictwo. 

Poprawka XIX (1920): Stany Zjednoczone ani którykolwiek ze stanów nie może obywateli Stanów 

Zjednoczonych pozbawić praw wyborczych ani ograniczyć ich ze względu na płeć. 

Zadanie [H_106] 

Kobieta, która urodziła się w 1840 roku i do 1865 roku była niewolnicą, uzyskała prawa 

wyborcze w roku 

A. 1858. 

B. 1865. 

C. 1870. 

D. 1920. 

Chronologia – poziom V 

Na podstawie reklamy wykonaj zadania.  

 
 

Zadanie [H_185] 

Klient reklamowanej firmy,  mógł zapłacić za usługi w 1901 roku monetą oznaczoną numerem 

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 4. 

1. 2. 
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