
Temat: Powtórzenie wiadomości.       16.06.2020 

           19.06.2020 

Temat do realizacji na dwóch godzinach lekcyjnych. 

Zakończyliśmy ostatni dział Polska w późnym średniowieczu. W ramach powtórzenia proszę 

rozwiązać zadania. 

 

 

1. Wykreśl cztery błędne informacje z tekstu. Następnie wpisz informacje zgodne  

z prawdą.  

Zakon krzyżacki powstał w Jerozolimie po krucjacie rycerskiej. Po upadku ostatniej twierdzy 

krzyżowców zakon przeniósł się na Węgry, a stamtąd w 1226 r. został sprowadzony do Polski 

przez Leszka Białego. Zgodnie z umową Krzyżakom nadano ziemię chełmińską, skąd ruszali 

do ataku na Czechów. 

2. Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej. 

_____ zamach w Rogoźnie 

_____ oblężenie Gdańska przez Brandenburczyków 

_____ koronacja Przemysława II na króla Polski 

_____ bitwa pod Płowcami 

_____ wybuch antyczeskiego powstania przeciwko Wacławowi II 

3. Wytłumacz, jakie znaczenie dla Polaków i zjednoczenia kraju miały zrośnięcie się 

poćwiartowanego ciała biskupa Stanisława i kanonizacja biskupa w Krakowie. 

4. Wymień trzy najważniejsze sukcesy polityki Kazimierza Wielkiego. 

5. Przyporządkuj urzędnika do pełnionych przez niego funkcji.  

starosta, kanclerz, podskarbi, marszałek dworu 

1) Prowadził kancelarię królewską i pilnował, aby król przestrzegał praw. ____________ 

2) Zarządzał dworem monarchy. ____________ 

3) Sprawował pieczę nad skarbem i mennicą państwową. ____________ 

4) Reprezentował władcę w terenie i nadzorował zbieranie podatków. ____________ 

6. Wymień cztery cechy średniowiecznego miasta. 

7. Przyporządkuj pojęcie do każdej definicji. 

komuna, hanza, gildia, cech, targ, patrycjusze, plebejusze, pospólstwo 

1. Związek miast zrzeszający ośrodki handlowe w północnej Europie, w ramach którego 

wzajemnie chroniono swoje interesy i koordynowano wymianę handlową. ____________ 



 2. Stowarzyszenie stworzone przez kupców, spełniające funkcję obronną, religijną  

i towarzyską. ____________ 

3. Najzamożniejsza grupa kupców i rzemieślników oraz obywateli miejskich, która zasiadała 

we władzach miasta i posiadała liczne nieruchomości. ____________ 

8. Wyjaśnij, dlaczego średniowieczni artyści nie podpisywali swoich dzieł. Wymień dwa 

argumenty. 

9. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

Wielka wojna z zakonem krzyżackim wybuchła z powodu zagarnięcia przez zakon jednej  

z ziem. Ziemia ta to  

A. Żmudź.         B. Auksztota.         C. ziemia czerwińska.         D. ziemia połocka. 

10 Przyporządkuj postanowienia przywilejów do nazw przywilejów szlacheckich wydanych 

przez królów polskich. 

_______ – Podatek poradlny będzie zmniejszony z 12 do 2 groszy z łana.  

_______ – Nikt nie zostanie uwięziony bez nakazu sądowego.  

_______ – Nie zostaną nałożone nowe podatki bez zgody sejmików ziemskich. 

Przywilej wydany w 

A. Jedlni.          B. Koszycach.           C. Nieszawie.            D. Piotrkowie. 

11. Wyjaśnij znaczenie pojęcia inkorporacja, które zostało użyte w odniesieniu do części 

państwa krzyżackiego. 

12. Wyjaśnij, na czym polegała zasada pryncypatu i kiedy upadła. 

 


