
ZADANIE 1 (0-4 pkt) 

 

Na podstawie mapy wykonaj polecenie. 

 

 
 

 

 Przyporządkuj nazwom plemion zamieszkujących ziemie polskie w X wieku odpowiednie 

litery: 

1. POLANIE- …… 

2. MAZOWSZANIE- ….. 

3. ŚLĘŻANIE- ……. 

4. POMORZANIE- ….. 

 

 

ZADANIE 2 (0-3 pkt) 

 

Uzupełnij zdania wykorzystując pojęcia z ramki. 

A) Przed wiekami ziemie dzisiejszej Polski zamieszkiwało wiele ……………. słowiańskich. 

B) Pierwszym historycznym władcą Polski był ……………. . 

C) Ważną rolę w państwie odgrywały ……………… 

 

 

Bolesław Chrobry, miasto, plemię, mieszkańcy, gród obronny, Mieszko I 

 

 

 

 

 

 
A 

B C 

D 



ZADANIE 3 (0-1 pkt) 

 

Wskaż poprawne zakończenie zdania. 

 

Wojowie Mieszka I tworzyli drużynę książęcą, której zadaniem było 

 

A) prowadzenie kancelarii książęcej. 

B) wyrabianie tarczy. 

C) pobieranie od poddanych daniny. 

D) budowanie grodów. 

 

 

ZADANIE 4 (0-3 pkt) 

 

Zaznacz zdania zawierające informacje prawdziwe (P) i zdania zawierające informacje 

fałszywe (F). 

 
 

A. Słowianie zamieszkujący w IX wieku ziemie polskie czcili jednego boga. 

 

 

B. Podgrodzie to osada położona w pobliżu grodu. 

 

 

C. Pierwsze szkoły na ziemiach polskich powstawały w grodach. 

 

 

 

ZADANIE 5 (0-3 pkt) 

 

W poniższym tekście wstaw te wyrażenia, które pasują do opisu. 

 

 Średniowieczny zamek był ośrodkiem władzy, mieszkał tam król, książę, jego urzędnik lub 

A)….……………………. Na zamku odbywały się B) …………………….., na które 

przybywali liczni goście i artyści, w tym trubadurzy, czyli C)…………………………….. 

 

A. możny rycerz/możny kupiec 

B. zawody sportowe/turnieje rycerskie 

C. wędrowni muzycy i poeci/ wędrowni cyrkowcy 

 

ZADANIE 6 (0-3 pkt) 

Połącz pojecie z odpowiednią definicją wpisując odpowiednią literę w prawą kolumnę 

tabeli. 

 

1 Wspólnota religijna, której członkowie (zakonnicy) składają śluby, czyli 

poświęcają się służbie Bogu i żyją według ściśle określonych zasad. 
 

2 W średniowieczu był to władca lub możny pan, właściciel ziemi. 

 
 

3 Srebrny pieniądz wprowadzony w Królestwie Polskim przez Kazimierza 

Wielkiego. 
 

4 Świadczenie w naturze składane we wczesnym średniowieczu przez ludność na 

rzecz panującego. 
 

 

 

A)  senior;   B) grosz polski;  C) danina; D) miniatura; E) zakon 



ZADANIE 7 (0-6 pkt) 

 

Wpisz w odpowiednich częściach tabeli literę charakteryzującą cechy budowli 

romańskich i gotyckich. Wykorzystaj poniższe pojęcia.  

 

A) budowla z kamienia  

B) sklepienia krzyżowo-żebrowe 

C)  grube mury  

D) budowla z czerwonej cegły 

E) witrażowe okna, wpuszczające do wnętrza dużo światła  

F) okrągłe, małe okna, wpuszczające do wnętrza mało światła  

G) łagodne, półkoliste łuki  

H) strzeliste iglice i wąskie wieżyczki  

I) okrągłe baszty  

J) wysokie wieże  

K) sklepienia krzyżowe  

L) ostre łuki 

 

STYL ROMAŃSKI (0-3 pkt) STYL GOTYCKI (0-3 pkt) 

 

 

 

 

ZADANIE 8 (0-1 pkt) 

 

Wskaż poprawne zakończenie zdania. 

Zasada, że zwierzchnim władcą całej Polski miał zostawać najstarszy przedstawiciel dynastii 

Piastów, to zasada: 

 

A) starszeństwa 

B) senioratu 

C) dziedziczność tronu 

 

ZADANIE 9 (0-6 pkt) 

 

Rozwiąż krzyżówkę. 

1. W średniowieczu zajmował się tym np.: kowal, krawiec, szewc. 

2. Dawna stolica Polski. 

3. Zajecie kupców. 

4. Siedziba urzędowania rajców. 

5. Rządził miastem. 

6. Rów otaczający zamek. 

 

 
1                   

  
2               

 

   
3             

 
4             

    

 
5         

     

   
6         

    

Hasło: ……………………. 



ZADANIE 10 (0-2 pkt) 

 

Na podstawie poniższego drzewa genealogicznego uzupełnij zdania. 

 

 

 
 

A) Mazowsze otrzymał książę, który w chwili śmierci Bolesława Krzywoustego 

prawdopodobnie miał szesnaście lat. Był to ……………………………………… 

 

B) Na mocy testamentu żadnej z dzielnic nie otrzymał najmłodszy syn, urodzony w tym 

samym roku, w którym zmarł jego ojciec. Był to …………………………………. 

 

ZADANIE 11 (0-2 pkt) 

Wskaż, które wydarzenie było chronologicznie pierwsze, a które chronologicznie 

ostatnie. 

 

A. zjazd w Gnieźnie ………… 

B. testament Bolesława Krzywoustego …………. 

C. śmierć Kazimierza Wielkiego …………… 

D. bitwa pod Legnicą……………… 

E. utworzenie Akademii Krakowskiej………. 

F. chrzest Mieszka I ……………. 

G. koronacja Władysława Łokietka………… 

 

 

ZADANIE 12 (0-1 pkt) 

Spośród dokonań Kazimierz Wielkiego wskaż te, które dotyczą prawa i oświaty. 

 

A. Lokowanie (zakładanie) nowych miast i wsi. 

B. Ujednolicenie monety bitej w Polsce. 

C. Założenie Akademii Krakowskiej. 

D. Budowa zamków warownych. 

E. Ujednolicenie prawa obowiązującego w państwie. 

F. Otoczenie miast murami.  

 


