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1.W XIX wieku terytorium Stanów Zjednoczonych zaczęło się szybko rozrastać terytorialnie. W 1803
r powiększyło się o nabytą od....................................... Luizjanę, a w roku 1819 o kupioną od
Hiszpanii ................................... Na mocy pokoju z roku 1848, zawartego po zwycięskiej dla USA
wojnie z .........................uzyskane zostały rozległe tereny od dzisiejszego stanu................................ po
Pacyfik. W roku 1867 kupiono od ................................ Alaskę. Od połowy XIX w. narastać zaczęły
konflikty między uprzemysłowioną Północą a rolniczym Południem.W Kongresie umocnił się podział
na ugrupowania polityczne tj. .................................. i.................................. Wybór w roku 1860
na prezydenta kandydata Północy ......................................... był bezpośrednią przyczyną wystąpienia z
federacji stanu.................................... , a wkrótce potem kolejnych .................... stanów południowych,
które zawiązały ................................... i wybrały na swojego prezydenta ................................................
Rozpoczeła się wojna domowa, zwana ............................... , która trwała do roku....................
W trakcie wojny zniesiono w roku.................. niewolnictwo. W wojnie wsławili się po stronie północy
generałowie ...................................... i............................................. Wspólnie pokonali generała
............................................. , który podpisał kapitulację wojsk Południa. Po odbudowie zniszczeń

wywołanych wojną domową, USA zaczęły stosować w praktyce, powstałą już w 1823, doktrynę
polityczną ogłoszoną przez prezydenta.................................
2.Jakie stanowisko wobec wojny secesyjnej zajęły państwa europejskie. Uzasadnij odpowiedź.
a) Anglia, Francja-....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
b) Rosja-...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3. W drugiej połowie XIX wiekuzjednoczenie Niemiec dokonało się za sprawą jednego z państw
niemieckich mianowicie............................ Premierem tego państwa był wówczas...................................
Dążąc do tego celu doprowadził do trzech zwycięskich wojen: z Danią w roku...................., W 1866 r.
z......................... i z Francją w latach....................-................... Dopiero po rozstrzygnięciu rywalizacji
między Prusami i Austrią, w wyniku wojny 1866 r. i przegranej Austrii w bitwie pod............................
pod egidą Prus powstał w 1867 r. .............................................W skład tej organizacji nie weszły
sprzyjające Austrii 4 katolickie państwa tj.:...................................... , ....................................................
...................................... , ...................................... , które popierała również Francja. Niebawem
rozpoczeła się wojna z Francją. Pretekstem do konfliktu był spór dotyczący obsady tronu w
..................................., a zwłaszcza dążenie Prus do powierzenia korony tego państwa
przedstawicielom dynastii................................... Wojskafrancuskie dowodzone przez marszałków
.....................................i............................... zostały rozbite, dwie najpotężniejsze twierdze Sedan
i......................... po oblężeniu zdobyte. Cesarz ................................ dostał się do niewoli. W Paryżu po
detronizacji cesarza ukonstytuował się Rząd.................................. na czele, którego stanął...............
.......................... 18 stycznia .....................roku w Wersalu zwycięzcy ogłosili powstanie
zjednoczonych Niemiec określanych w historiografii mianem................................W pokoju zawartym
z Francją w......................................zwycięzcy podyktowali jej bardzo trudne warunki. Zmuszona
została do zapłaty kontrybucji oraz utraciła ......................................... i.................................................
Ustrojowym skutkiem przegranej wojny byłoustanowienie we Francji na trwałe ustroju
republikańskiego. Powstała wówczas tzw. ................. Republika francuska.W efekcie zwycięstwa
odniesionego nad Francją powstało niemieckie cesarstwo, które nie było państwem jednolitym, lecz
stanowiło ....................................... Na jego czele stanął król pruski, przybierając jako cesarz imię
......................................, a kanclerzem rządu cesarstwa został................................................ Podjął on
min. próbę rozbicia i osłabienia Kościoła katolickiego w Niemczech, którą określano
mianem.................................................



4. Próby zjednoczenia Włoch w okresie Wiosny Ludów nie powiodły się. Sytuacja gospodarcza
poszczególnych państw włoskich była zróżnicowana. Najlepiej rozwijało się Królestwo Sardynii
rządzone przez dynastię...................................... W roku 1852 na szefa rządu król powołał hrabiego
........................................ , który stał się później współtwórcą zjednoczenia Włoch Przystąpienie
Sardynii do koalicji anty.............................. w czasie wojny krymskiej, podniosło jej polityczne
znaczenie Europie w roku ............. Sardynia zawarła sojusz z Francją w.....................................
wymierzony przeciwko .............................. , która wypowiedziała Sardynii wojnę. Latem 1859 r. w
bitwach pod .........................................i........................................... wojska franc.-sardyńskie
dowodzone przez cesarza ............................................ odniosły zwycięstwo. Francja zdecydowała się

na zawarcie odrębnego pokoju w.......................................................... , na mocy którego uzyskała
............................................. przekazując ją potem Sardynii w zamian za Sabaudię i Niceę. W roku
...................... w państwach północnych iśrodkowych Włoch doszło do powstań i podjęcia w wyniku
przeprowadzonych plebiscytów, decyzji o przyłączeniu ich do Sardynii. Podobną decyzję podjęto
także po udanej rewolucji na południu w Królestwie........................................... Do sukcesu rewolucji
w tym państwie przyczynił się w znacznym stopniu bohater Wiosny Ludów ...........................................
przez zorganizowanie wyprawy tzw. ............................................................... W roku ..........................
ogólnowłoski parlament proklamował zjednoczenie Włoch. W skład nowo powstałego państwa nie
weszły jednak dwa ważne terytoria:............................................., .......................................... Pierwsze z
nich znalazło się w ramach Włoch dopiero po wojnie austriacko- pruskiej, drugie natomiast po wojnie
......................................................Z okresem walk o zjednoczenie Włoch wiąże się powstanie
działającej do dziś międzynarodowej organizacji pod nazwą ..................................................................
Inicjatorem jej powstania byłświadek krwawych walk.............................................
4. Do podanych popularnych nazw partii robotniczych Niemczech dopisz ich pełną nazwę i
przywódców
a) Lasallczycy-..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
b) Eisenachczycy-.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
5. Wyjaśnij pojęcia związane z ruchem robotniczym drugiej połowy XIX wieku.
a) materializm dialektyczny-.....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
b) rewizjonizm dialektyczny-....................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
c) anarchizm-.............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
6. Na genezę polityki imperialnej złożyło się kilka czynników.Wymień je
a)..................................................................................................................................................................
b).................................................................................................................................................................
c)..................................................................................................................................................................
d)..................................................................................................................................................................
7. Wymień po 4 posiadłości kolonialne Anglii i Francji w Afryce i po 1 w Azji
AFRYKA Francja -..................................................................................................................................

Anglia-....................................................................................................................................
AZJA Francja -............................................

Anglia-.............................................
8. Wyjaśnij na czym polegała „dyplomacja dolarowa”.Przez jakie państwo i w jakim regionie była
prowadzona. Podaj przykład tej polityki.
...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................



9. W Chinach w drugiej połowie XIX w. zaczął się kształtować ruch oporu, przybierając różne formy.
Wymień znane Ci powstania chińskie, zaznacz przeciwko komu były skierowane i podaj ich daty .
a).................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
b)................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
c)..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
10. Wyjaśnij pojęcia
a) akcja -....................................................................................................................................................
b) kartel-......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
c) eksplozja demograficzna-......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
d) koncentracja pozioma-..........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
11. W latach 70-tych XIX wieku Rosja wzmocniła swoja pozycję na Bałkanach, rozbijając armię
turecką w dwóch bitwach ................................ , ................................ Sukcesy Rosji spowodowały
interwencję Anglii,pod wpływem, której Rosja podpisała układ pokojowy z Turcją tego układu
nastąpiła w Berlinie, gdzie przyjęto następujące ustalenia:............................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
12 .Anglia w Afryce uzyskała dominującą pozycję rywalizując z Francuzami i Afrykanami. Przedstaw
tło i wynik konfliktu.
a) spór ang.-francuski-..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
b) konflikt Anglia- Burowie-....................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
13. W Indiach przeciwko Brytyjczykom wybuchło powstanie .................................... , które trwało
w latach ............................-............................ Jakie były jego konsekwencje......................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
14. Od początków XVII wieku władza cesarza Japonii miała tylko formalny charakter. W praktyce
państwem rządzili najwyżsi dowódcy wojskowi zwani ................................... i ich polityka
doprowadziła do głębokiego kryzysu państwa. W 1889 r. młody cesarz ....................................
przywrócił osobiste rządy cesarskie i zapoczątkował proces reform, nazwany okresem ..................
Wymień reformy przeprowadzone w tym czasie w Japonii:
a)..........................................................................................................................................................
b)...........................................................................................................................................................
c)............................................................................................................................................................
d).............................................................................................................................................................
Wzrost znaczenia Japonii spowodował konflikt rosyjsko- japoński który był spowodowany min.
Rywalizacją otereny................................................, gdzie Rosja podjęla znaczne inwestycje i połączyła
te obszary linią kolejową tzw......................................... Wojna, która trwała w latach .............-.............
Przyniosła Rosji klęskę w bitwie pod....................................... a jej flota rozgromiona została w bitwie
morskiej pod.................................. Traktat kończący wojnę podpisano w amerykańskim
mieście.........................................W jego wyniku Japonia otrzymała:...................................................
..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................


