Ćwiczenia z tekstem źródłowym- nowe potęgi w Europie
Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie zaznacz poprawną odpowiedź.

Władca ten przyniósł na świat całe barbarzyństwo i dzikość, właściwe temu krajowi, zarazem
jednak natura obdarzyła go geniuszem. Zanim powziął on zamiar podróżowania, Moskale
byli najbardziej nieokrzesanym i ciemnym narodem w Europie: nie posiadali najmniejszych
wiadomości z zakresu sztuk i nauk, wojnę prowadzili bez metody i licho, handel zdali na obcych.
Car postanowił zmienić wszystkie zasady swoich poprzedników, by dojść do zmiany obyczajów
swego ludu. Zmusił poddanych do odbywania podróży i sam przepisał im rzeczy, których winni
się uczyć: zarazem przez przywileje i nagrody ściągnął cudzoziemców do swego państwa.
Otaczając uwagą armię lądową, nie mniejszą poświęcił car powiększeniu sił morskich.
Korzystał z pracowitości poddanych dla zaszczepienia w swym kraju sztuk i rękodzieł.
Starania podjęte przez cara odniosły takie powodzenie, że kapelusze, sukno, broń i w ogóle
wszystkie rzeczy potrzebne jego armii, które w początkach zmuszony był sprowadzać z
zagranicy, obecnie wyrabia się w Moskwie.
Memoriał Jeana de Bonnac do Ludwika XIV, 1711 rok

1. Jakiego państwa dotyczy powyższy memoriał?
a) Prus

b) Rosji

c) Austrii

d) Francji

2. Który z cytatów sugeruje, że wśród Moskali nie było kupców?
a) „handel zdali na obcych”
b) „wojnę prowadzili bez metody i licho”
c) „byli najbardziej nieokrzesanym i ciemnym narodem w Europie”
d) „nie posiadali najmniejszych wiadomości z zakresu sztuk i nauk”
3. Zgodnie z podanymi przez autora informacjami car:
a) dążył do rozwoju tylko armii lądowej
b) interesował się przede wszystkim rozwojem sił morskich
c) nie poświęcał uwagi rozwojowi armii lądowej i sił morskich
d) poświęcał jednakową uwagę rozwojowi armii lądowej i sił morskich
4. Które ze zdań jest prawdziwe?
a) Car dążył do zmiany obyczajów panujących w państwie.
b) Car wprowadził w swoim państwie zakaz podróżowania.
c) Car zmuszał cudzoziemców do przyjazdu do swego państwa.
d) Car doprowadził do uzależnienia armii od zaopatrzenia sprowadzanego z zagranicy.
5. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej określ, jaką nazwę nosił ustrój, w którym władca posiadał
pełnię władzy i uważał ją za służbę państwu.
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