Ludwik XIV a bitwa pod Wiedniem 1683 r.
W całych Niemczech, szczególnie zaś w Austrii radość zapanowała
nieopisana, skoro się dowiedziano o uwolnieniu tego przedmurza
chrześcijaństwa. Nawet inne królestwa dawały wyraz swego
szczególnego zadowolenia z tego powodu. Francja jednak zajmowała
stanowisko odmienne. Wprawdzie król francuski kazał złożyć
gratulacje cesarzowi z racji zwycięstwa, a niektórzy Francuzi
tworzyli nawet poematy na cześć cesarza; ale pojmowano dobrze, jak
dalekie były owe słowa od istotnych uczuć. Król bowiem mniemał, że
Wiedeń zostanie oddany a wówczas jedynym ratunkiem w tej opresji
będzie dla Rzeszy ucieczka do pomocy oręża francuskiego. Tak oceniając
sytuację, król francuski postawił znaczną armię na nogi i ochoczo
gotował się do przyjścia z pomocą, pewny że w ten sposób niezawodnie
dostanie się na tron cesarski. Ale nadzieje jego zostały pogrzebane a za
karę za swe nieokiełznane ambicje musiał okazywać radość z racji
odsieczy Wiednia, co było dlań dostatecznie bolesne,
gdyż nie płynęło z serca.

Źródło: Historia nowożytna 1648-1789. Wybór tekstów, oprac. K. Piwarski, Materiały
źródłowe do historii powszechnej epoki feudalnej, red. M. Małowist, t. 5,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1954, s. 113-114.
[za:] Rinck E., Leopold des Grossen Römischen Kaysers Leden, Kolonia 1713, cz. I, s. 857.

Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenia. Odpowiedzi udzielaj
wyłącznie na podstawie źródła (wyjątek - polecenie nr 4 i 5).
1. Prawda czy fałsz?. [1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź]

Zdanie

prawda/fałsz

Rzeczpospolita Obojga Narodów nazywana była
przedmurzem chrześcijaństwa.
Na czele Rzeszy stał cesarz.
Ludwik XIV i cesarz Rzeszy to jedna osoba.
Ludwik XIV oblegał Wiedeń.
Celem króla Francji było zdobycie władzy w Rzeszy.
2. W odpowiednie miejsca krzyżówki wpisz rozwiązania. [1 pkt. za każdą prawidłową
odpowiedź]

Poziomo:
1 Cesarski, cel Ludwika XIV.
2 Przyjmował gratulacje od króla Francji.
3 Kraj, w którym panował Ludwik XIV.
4 Imię władcy Francji.
Pionowo:
1 ..... chrześcijaństwa.
2 .... wiedeńska, inaczej bitwa pod
Wiedniem.
3 Przygotowana przez Ludwika XIV na
pomoc Wiedniowi.

3.

Na podstawie tekstu źródłowego uzupełnij zdania. [1 pkt. za każdą poprawną
odpowiedź]

a) Bitwa pod Wiedniem miała miejsce w ........ wieku.
b) Wydarzenie stało się inspiracją dla tworzenia ................. przez Francuzów.
c) Autorem relacji jest ......................, którego dzieło zostało wydane w Kolonii w ..........
roku.
4. Rozwiąż rebusy. Odwołując się do wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij krótko

odpowiedzi. Wykaż powiązanie rozwiązań z wydarzeniem, którego dotyczy
załączony tekst źródłowy. [1 pkt. za każde prawidłowe rozwiązanie; 1 pkt. za prawidłowe
wyjaśnienie pojęć; 1 pkt. za powiązanie rozwiązania z tematyką źródła.]

rozwiązanie - ...........................
wyjaśnienie - ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

rozwiązanie - ...........................
wyjaśnienie - ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

5. Jesteś rosyjskim posłem przebywającym na dworze Ludwika XIV. Napisz krótki list

do swojego władcy o planach i działaniach króla Francji związanych z wydarzeniami
w Wiedniu. Nie cytuj. [10 pkt.]

6. Na podstawie materiału kartograficznego wykonaj polecenia. [8 pkt.]
Źródło:

http://www.wojsko-polskie.pl/download/tmp/2011-0912/adbffabd59a2c5e5822ea6178a9d4916Plan%20bitwy%20pod%20Wiedniem.jpg [5.12.2011 r.]

a) Wymień dwa narody, które walczyły przeciwko agresorowi w czasie bitwy pod
Wiedniem. .........................., ........................... .
b) Wymień 2 elementy środowiska naturalnego zaznaczone na mapie.
.................................................................................................................................................
c) Wymień po jednym elemencie środowiska naturalnego, który mógł utrudniającym oraz
ułatwiającym atak wojsk sprzymierzonych? Odpowiedź krótko uzasadnij.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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