
W XVII wieku 
 
 
Tekst I 
 

Jan III Sobieski w 1673 roku pokonał armię turecką pod Chocimiem. 
 Bitwa trwała dwa dni. Pierwszego dnia polski atak na obóz turecki został odparty. 
Sobieski zatrzymał wojska w polu przez całą noc, w padającym deszczu ze śniegiem. 
Hetmanowi chodziło o znużenie przeciwnika nieprzywykłego do chłodu i nieodpornego na 
zimno. Przemarznięci Turcy zostali zaskoczeni porannym szturmem prowadzonym 
osobiście przez Sobieskiego i nie byli w stanie stawić oporu. Z 30 tys. Armii sułtańskiej 
ocalało jakoby zaledwie 4 tys. żołnierzy.  
 Wiosną 1683 r., wobec zagrażającej wojny z Turcją, Rzeczpospolita i Austria 
zawarły sojusz.  

Gdy wezyr turecki Kara Mustafa w połowie lipca rozpoczął oblężenie Wiednia, 
władca Rzeczypospolitej zebrał 25-tysięczną armię i wyruszył z pomocą. Połączone 
wojska austriackie i polskie, wsparte posiłkami niektórych państw Rzeszy, odniosły pod 
dowództwem Sobieskiego 12 września 1683 r. decydujące zwycięstwo u bram Wiednia. 
W walce wyróżniła się polska artyleria, a o zwycięstwie przesądził zmasowany atak 
husarii, ze wzgórz wiedeńskich na obóz turecki. Turcy wycofali się w popłochu. 

 
na podstawie: A. Dybowska, J. Żaryn, M. Żaryn, Polskie dzieje od czasów 

najdawniejszych do współczesności,  Warszawa 1994 
 
 
Zadania od 1. do 6. odnoszą się do tekstu I. 
 
1. W którym punkcie wyrazy zostały przedstawione w kolejności alfabetycznej? 
A. armia, artyleria, wojna, brama, wezyr, bitwa, 
B. wezyr, bitwa, wojna, brama, armia, artyleria, 
C. armia, artyleria, bitwa, brama, wezyr,  wojna, 
D. bitwa, wojna, artyleria,  brama, armia, wezyr, 
 
2. Wezyr turecki został pokonany pod Wiedniem:  
A. jesienią. 
B. latem. 
C. zimą. 
D. wiosną. 
 
3. Do zwycięstwa Sobieskiego pod Wiedniem przyczynił się: 
A. najazd wojsk tureckich. 
B. chłód i opady deszczu. 
C. poranny szturm. 
D. atak husarii. 
 
4. Dalszy ciąg tego tekstu chętnie przeczyta uczeń, który interesuje się: 
A. sportem. 
B. przyrodą. 
C. muzyką. 
D. historią. 
 
5. Wiedeń był stolicą: 
A. Austrii. 
B. Rzeszy. 
C. Turcji. 
D. Polski. 
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6. Dlaczego Sobieski dopiero rankiem przystąpił do szturmu na wroga? 
 

………………………………………………………………………………………………….………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Tekst II 
 

Husaria była ciężkozbrojną jazdą polską, wielokrotnie 
przyczyniającą się do odnoszonych przez Rzeczpospolita zwycięstw. 
Husarz uzbrojony był kopię, koncerz (typ broni siecznej przeznaczonej 
do kłucia), pistolety i szablę. Osłaniała go zbroja, a na głowie nosił 
hełm. Charakterystyczną cechą husarii były skrzydła mocowane do 
siodła lub do zbroi, które m. in. miały chronić w czasie walki przed 
używanymi przez Tatarów arkanami* Pomagały też rycerzom utrzymać 
równowagę, gdy w szyku bojowym nacierali na wroga. 
*arkan – długi sznur zakończony pętlą. 
 

      ENCYKLOPEDIA. POLSKA 2000.  
      Historia, Poznań 1999 

 
 
 
Zadania od 7. do 9. odnoszą się do tekstu II. 
 
7. Husarz uzbrojony był w: 
A. szablę, arkan, karabin i hełm. 
B. pistolety, kopię, szablę i koncerz. 
C. skrzydła, pistolety, szpadę i arkan. 
D. hełm, pistolet, muszkiet i lancę.  
 
8. Wymień trzy charakterystyczne elementy ubioru każdego husarza. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
9. Z jakiej audycji telewizyjnej dowiesz się najwięcej o wydarzeniach z XVII wieku? 
A. Skarbiec – magazyn historyczny. 
B. Wiadomości – program informacyjny. 
C. Z muzyką przez wieki – magazyn muzyczny. 
D. Wiedeń – miasto pomników i zieleni. 
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Tekst III 
 

Wilanów Zespół pałacowo-ogrodowy położony na południowym krańcu miast (…). 
W latach 1677-1697 rezydencja króla Jana Sobieskiego.  
Integralną1 częścią rezydencji królewskiej w Wilanowie, a zarazem organicznym 
przedłużeniem treści wewnątrz siedziby Jana III był otaczający pałac ogród (…). Jego 
część centralna związana ściśle z 
architekturą domu królewskiego 
otrzymała charakter ozdobnego 
ogrodu włoskiego. Tarasy 
ozdobione zostały kompozycjami 
kwiatowymi o skomplikowanym 
rysunku.  Dobór kwiatów, wśród 
których – jak mówią zachowane 
źródła – znajdowały się róże i lilie 
czerwone, tulipany i piwonie, 
lawenda i rozmaryn, posiadał nie 
tylko znaczenie ściśle dekoracyjne, 
ale był miejscem odpoczynku rodziny królewskiej i ich licznych przyjaciół. 
 

Wojciech Fijałkowski, Wilanów Rezydencja króla zwycięzcy, Warszawa 1985 
 
1 integralny – nierozdzielnie związany z całością, stanowiący całość z rezydencją. 
 
 
 
Zadania od 10. do 12. odnoszą się do tekstu III. 
 
10. Znajdujesz się w Wilanowie. W ogrodzie przy rezydencji króla nie wolno:  
A. zadawać pytań przewodnikowi. 
B. zachowywać się cicho i robić notatek. 
C. zrywać kwiatów i dotykać rzeźb. 
D. chodzić alejkami i słuchać śpiewu ptaków. 
 
11. Wyraz integralny został wyjaśniony w przypisie, który: 
A. objaśnia znaczenie wyrazu. 
B. podkreśla ważność tego wyrazu. 
C. wskazuje na poprawną wymowę wyrazu. 
D. informuje, jak należy wyraz odmieniać. 
 
12. Park w Wilanowie był zaprojektowany tak jak ogrody: 
A. w Hiszpanii. 
B. we Włoszech. 
C. we Francji. 
D. w Austrii. 
 
13. Grupa licząca 26 osób wybrała się do Wilanowa na lekcję muzealną. Opłata wynosi 8 

zł za osobę i 60 zł za grupę. Które wyrażenie pozwala obliczyć kwotę, jaką zapłaci 
grupa za lekcję? 

A. (26 + 8) × 60   C. 26 × 8 + 60  
B. 26 × (8 + 60)   D. (26 + 60) × 8 

 
14. Na terenie 45 ha Parku Wilanowskiego można zobaczyć ogrody w różnych stylach, 

m.in.: dwupoziomowy ogród barokowy i angielski ogród krajobrazowy. Jaką 
powierzchnię w arach ma teren Parku Wilanowskiego? 

A. 0,45 a  B. 4,5 a  C. 450 a  D. 4500 a 
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15. Uporządkuj ułamki od największego do najmniejszego i na podstawie tabelki wpisz w 
puste kwadraty odpowiadające im litery. 

 

8
3  6

5  16
7  12

7  0  24
13  

R H A U Z S 
 

                               
                               
                               

 
Ułamki uporządkowane od największego do najmniejszego: 
………………………………………………………………………………………………...... 
 

           HASŁO:  
 
16. Wilanów, wioska zwana Milanowem, w 1677 roku została nabyta przez Jana III 

Sobieskiego i przemieniona na Villa Nowa, która stała się letnią rezydencją królewską. 
W którym wieku Jan III Sobieski nabył Wilanów? 

A. XV w  B. XVI w  C. XVII w  D. XVIII w 
 
17. W sobotę rodzina Kowalskich wybrała się na półtoragodzinny spacer po Parku 

Wilanowskim. O której godzinie wyszli z parku, jeżeli weszli na jego teren kwadrans 
po trzynastej? 

A. o 1415  B. o 1445  C. o 1425  D. o 1455 
 
Godziny otwarcia Pałacu w Wilanowie - informacja do zadań od 18. do 21. 
 

GODZINY OTWARCIA PAŁACU W WILANOWIE 
POZA SEZONEM TURYSTYCZNYM (w okresie od 10 lutego do 30 kwietnia  
i od 17 września do połowy grudnia) 
• od niedzieli do piątku w godz. 900 – 1600 (wejście ostatniej grupy o godz. 1500), 
• w soboty w godz. 1000 – 1600 - wstęp bezpłatny (wejście ostatnich zwiedzających  

o godz. 1500). 
W SEZONIE TURYSTYCZNYM (od 2 maja do 16 września) 
• w niedziele, poniedziałki i środy czynny w godz. 900 – 1800 (wejście ostatniej grupy  

o godz. 1700), 
• w czwartki i piątki w godz. 900 – 1600 (wejście ostatniej grupy o godz. 1500), 
• w soboty w godz. 1000 – 1600 - wstęp bezpłatny (wejście ostatnich zwiedzających  

o godz. 1500). 
 
UWAGA!!! 
Pałac czynny jest codziennie oprócz wtorków 

 
18. Którego dnia Pałac jest zamknięty dla zwiedzających? 

A. we wtorek B. w sobotę  C. w środę  D. w poniedziałek  
 
19. W jaki dzień wstęp na teren Pałacu jest bezpłatny? 

A. w czwartek   C. w sobotę 
B. w piątek    D. w niedzielę 

 
20. O której godzinie jest wpuszczana ostatnia osoba w środę w czasie sezonu 

turystycznego? 
A. o 1500  B. o 1600  C. o 1800  D. o 1700  

 
21. Którego dnia Pałac nie jest otwarty dla zwiedzających? 

A. 1 maja  B. 14 czerwca C. 23 grudnia D. 25 stycznia 
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22. Odległość od domu Zosi do Pałacu Wilanowskiego na mapie w skali 1: 25000 wynosi 
6 cm. Jaka jest rzeczywista odległość między domem Zosi a Pałacem  
w Wilanowie? 

A. 15 km  B. 1,5 km  C. 15000 km  D. 150 km 
 
23. Jan III Sobieski, herbu Janina, urodził się 17 sierpnia 1629 w Olesku pod Lwowem, 

zmarł 17 czerwca 1696 w Wilanowie. Ile lat miał Jan III Sobieski, zostając królem 
Polski w 1674 roku? 

A. 55 lat  B. 22 lata  C. 67 lat  D. 45 lat 
 
24. Na wycieczkę do Wilanowa pojechało 15 osób, z czego dzieci stanowiły 40% 

wszystkich osób. Przed wejściem postanowiono kupić BILET „WSZYSTKO”, który 
obejmuje wstęp do pałacu, parku i Oranżerii bez przewodnika. Cena biletu 
normalnego to 20 zł, a ulgowego 10 zł. Ile złotych będą kosztowały bilety dla 
wszystkich osób? Zapisz obliczenia. 

 
                               
                               
                               
                               
                               

 
Odpowiedź: 
....................................................................................................................... 

 
25. W Parku Wilanowskim ogrodnik ma skosić trawniki, których kształt  

i wymiary są przedstawione na rysunkach. Który z trawników ma większą 
powierzchnię i o ile? Zapisz obliczenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             

TRAWNIK I 
TRAWNIK II 

10 m 

10 m 

10 m 

10 m 

  
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

 
 
Odpowiedź: 
............................................................................................................................ 
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26. Napisz list do koleżanki lub kolegi, w którym opiszesz swój wymarzony ogród. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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