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HISTORIA POLSKI 966-1466 

 

Zadanie 1. (0-2) 

Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A–D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze  

i wydarzenie chronologicznie ostatnie. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia. 

1.1. Wydarzenie chronologicznie pierwsze A B C D 

1.2. Wydarzenie chronologicznie ostatnie A B C D 

 

A. Utworzenie pierwszego biskupstwa w Poznaniu. 

B. Dagome iudex. 

C. Bitwa pod Cedynią.  

D. Przyjęcie chrztu przez Mieszka I. 

 

Ilustracja do zadania 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drzwi gnieźnieńskie, XII w., źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzwi_Gnie%C5%BAnie%C5%84skie#/media/File:Drzwi_gnieznienskie_widok_ogolny.jpg 
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Zadanie 2. (0-3)  

Uzupełnij poniższy tekst. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych 

literami A-C. 

Dzieło przedstawione na ilustracji jest przykładem sztuki 2.1. _. Na drzwiach ukazano sceny z życia 2.2. _. 

Wydarzenia te miały miejsce za panowania 2.3. _. 

2.1.  A. romańskiej    B. gotyckiej   C. renesansowej 

2.2.  A. śś. Cyryla i Metodego  B. św. Wojciecha  C. św. Stanisława 

2.3.  A. Bolesława Chrobrego  B. Mieszka II   C. Kazimierza Odnowiciela 

 

Tekst źródłowy do zadania 3. 

Trudno uwierzyć i opowiedzieć, z jaką wspaniałością przyjmował wówczas Bolesław cesarza i jak prowadził 

go przez swój kraj aż do Gniezna. Gdy Otto ujrzał z daleka upragniony gród, zbliżył się doń boso ze słowami 

modlitwy na ustach. Tamtejszy biskup Unger [biskup poznański] przyjął go z wielkim szacunkiem i wprowadził 

do kościoła, gdzie cesarz zalany łzami, prosił świętego męczennika o wstawiennictwo, by mógł dostąpić łaski 

Chrystusowej. Następnie otworzył zaraz arcybiskupstwo. Arcybiskupstwo to powierzył bratu wspomnianego 

męczennika Radzimowi [...]. Po załatwieniu tych wszystkich spraw cesarz otrzymał od księcia Bolesława 

wspaniałe dary i wśród nich, co największą sprawiło mu przyjemność, trzystu opancerzonych żołnierzy. 

Kronika Thietmara, XI w., źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjazd_gnie%C5%BAnie%C5%84ski 

 

Zadanie 3. (0-1) 

Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo  

F – jeśli zdanie jest fałszywe. 

Zjazd gnieźnieński, opisany w tekście miał miejsce w 1025 roku. P F 

Cesarz uczestniczący w wydarzeniu to Otton III. P F 

 

Tekst źródłowy do zadania 4. 

Gdy poczuł, że (los) żąda już od niego śmiertelnej powinności, poleca spisać dokumenty testamentowe. 

Przekazuje w nich w spadku czterem synom i to co osiągnięte zasługami przodków i następstwo w królestwie, 

wyznaczając stałe granice czterech dzielnic w ten sposób, że w ręku najstarszego miało pozostać i księstwo 

dzielnicy krakowskiej i władza zwierzchnia. A jeśliby spotkało go to, co ludzkie, zawsze starszeństwo i wzgląd 

pierworództwa miały rozstrzygać spór o następstwo. (...) pacholęciu zapisuje się w spadku piąte koło u wozu 
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czterokonnego (kwadrygi). (...) Niech więc ustaną żale na nielitościwy testament, słuszną bowiem jest rzeczą, 

aby dzielnice małoletnich powierzano opiekunom, nie małoletnim. 

Wincenty Kadłubek, Kronika polska, XII-XIII w., źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_sukcesyjna_Boles%C5%82awa_Krzywoustego 

Zadanie 4. (0-1) 

Oceń, które zadanie dotyczące tekstu jest fałszywe. Zaznacz F, przy zdaniu fałszywym. 

Autorem ustawy sukcesyjnej był Bolesław Krzywousty. F 

Władzę zwierzchnią oraz dzielnicę senioralną przejmował kolejno każdy syn zmarłego władcy. F 

Wydarzenie opisane w tekście zapoczątkowało okres rozbicia dzielnicowego. F 

 

Mapa do zadania 5. 

 

A – Śląsk  

B – Mazowsze 

C – Wielkopolska 

D – ziemia sandomierska 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_sukcesyjna_Boles%C5%82awa_Krzywoustego#/media/File:Ustawa_sukcesyjna_Boles%C5%82awa_Krzywoustego.jpg 

Zadanie 5. (0-4) Do dzielnic oznaczonych na mapie literami A-D dopasuj właściwego władcę. 

5.1. Bolesław Kędzierzawy A B C D 

5.2. Władysław Wygnaniec A B C D 

5.3. Henryk A B C D 

5.4. Mieszko III Stary A B C D 

A 

B 

C 

D 
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Tekst i taśma chronologiczna do zadania 6. 

Konrad Mazowiecki o pomoc w chrystianizacji ziem znajdujących się na północ od jego księstwa poprosił 

Krzyżaków. Nadał im w dzierżawę ziemię chełmińską i michałowską. Zgodnie z umową wszystkie podbite 

ziemie miały wejść w skład księstwa mazowieckiego. Krzyżacy za zgodą cesarza i papieża dokonali 

fałszerstwa, zgodnie z którym nadane ziemie stały się własnością zakonu, a nowo podbite tereny miały stać 

się częścią Państwa Krzyżackiego.  

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 6. (0-1) 

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

Wydarzenie opisane w tekście miało miejsce w okresie oznaczonym na taśmie chronologicznej numerem 

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 4. 

Zadanie 7. (0-1) Zaznacz prawidłową odpowiedź.  

Pomorze Gdańskie zostało najechane przez Brandenburczyków, a następnie utracone na rzecz Państwa 

Krzyżackiego za panowania  

A. Przemysła II. 

B. Wacława II. 

C. Władysława Łokietka. 

D. Kazimierza Wielkiego. 

Bitwa pod Legnicą 

Koronacja Przemysła II 

Śmierć Bolesława Krzywoustego 

Zjazd w Łęczycy 

1 2 3 4 
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Zadanie 8. (0-1) 

Zaznacz prawidłową odpowiedź.  

Pokój wieczysty w Kaliszu został podpisany z  

A. Cesarstwem Niemieckim. 

B. Państwem Krzyżackim. 

C. Królestwem Czeskim. 

D. Wielkim Księstwem Litewskim. 

Mapa do zadania 9. 

 

Królestwo Polskie za panowania Kazimierza Wielkiego, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_III_Wielki#/media/File:Polska_1333_-_1370.png 
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Zadanie 9. (0-3) 

Uzupełnij poniższy tekst. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych 

literami A-C. 

Ruś Halicką przyłączoną do Królestwa Polskiego za panowania Kazimierza zaznaczono na mapie cyfrą  

9.1. _. W omawianym okresie lennem polskim stało się Mazowsze oznaczone cyfrą 9.2. _. W skład Królestwa 

Polskiego nie weszło Pomorze oraz Śląsk oznaczony numerem 9.3. _. 

9.1.  A. 1     B. 2    C. 3 

9.2.  A. 1     B. 2    C. 3 

9.3.  A. 1     B. 2    C. 3 

 

Tekst źródłowy do zadania 10. 

Przeto, najjaśniejsza pani, spełnij to zbawienne polecenie, przyjmij wielkiego księcia Jagiełłę za syna i oddaj 

mu w małżeństwo najukochańszą córkę swoją, Jadwigę, królowę polską. Ufamy, że z tego związku wyniknie 

chwała Bogu, zbawienie duszom, cześć ludziom a pomnożenie królestwu. Nim zaś to, o czem mowa, do końca 

stosownego dojdzie, wielki książę Jagiełło ze wszystkimi swoimi braćmi, jeszcze nie ochrzczonymi, tudzież  

z krewnymi, ze szlachtą, ziemianami większymi i mniejszymi, w ziemiach jego zamieszkałymi, chce, życzy  

i pragnie przyjąć wiarę katolicką świętego Rzymskiego Kościoła.  

Akt unii Polski i Litwy, tekst polski wg: H. Mościcki „Unia Litwy z Polską. Dokumenty i wspomnienia” Warszawa – Lublin - Łódź 1919. 

 

Zadanie 10. (0-1) 

Wybierz odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie 1, 2 lub 3. 

 

Wielki książę Jagiełło 

zobowiązał się poślubić 

Jadwigę, a także 

 

 

A. 

 

podbić Wielkie Księstwo 

Moskiewskie 

 

 

ponieważ do tego 

zobowiązywała go 

1. unia węgierska 

2. unii krewska 
 

B. 

 

przyjąć chrzest 
3. unii lubelska 
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Ilustracja do zadania 11. 

 

Bitwa pod Grunwaldem, Jan Matejko, 1875-1878,  

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Grunwaldem_(obraz_Jana_Matejki)#/media/File:Jan_Matejko,_Bitwa_pod_Grunwaldem.jpg 

Zadanie 11. (0-1) 

Oceń, czy poniższe zdania dotyczące ilustracji są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo  

F – jeśli zdanie jest fałszywe. 

Wydarzenie przedstawione na ilustracji miało miejsce za panowania Władysława Jagiełły. P F 

Postać przedstawiona w środkowej części obrazu to Książę Witold. P F 

 

Tekst źródłowy do zadania 12. 

Przede wszystkim Naszym słowem królewskim przyrzekamy w pełni utrzymać wszystkich mieszkańców 

Naszego królestwa przy prawach, danych im przez Poprzedników Naszych. (...) Przyrzekamy również, że gdy 

wypadnie Nam wyprawić się poza granice królestwa, zapłacimy wszystkim towarzyszącym nam ziemianom... 

i wynagrodzimy ich za poniesione szkody i niewolę podług praw jakie przyznali im nasi poprzednicy. (...) 

Przyrzekamy, że nie mianujemy starostą żadnego wojewody ani kasztelana (...) Przyrzekamy, że w ziemiach 

godności, kasztelanie i urzędy rozdzielać będziemy... osobom osiedlonym i posiadającym dobra dziedziczne 

w tej ziemi. (...) Przyrzekamy również, że ani żadnych nowych ustaw nie wydamy, ani nie polecimy wzywać 

ziemian na wojnę bez zgody sejmiku ziemskiego. 

Statut nieszawski, źródło: http://rjk.w.interiowo.pl/dydaktyka/przywilejestan.html 
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Zadanie 12. (0-1) 

Zaznacz prawidłową odpowiedź.  

Przywilej nieszawski z 1454 r. został nadany szlachcie, aby zachęcić ją do udziału w wojnie z Państwem 

Krzyżackim. Wydarzenie to zapoczątkowało konflikt znany w historii, jako 

A. wielka wojna. 

B. wojna trzynastoletnia. 

C. wojna stuletnia. 

D. wojna o Pomorze Gdańskie. 
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Imię i nazwisko: …………………………………………………………………     klasa: ……………….… 

 

HISTORIA POLSKI 966-1466 

KARTA ODPOWIEDZI  

1.1. A B C D     

1.2. A B C D     

 2.1. A B C      

2.2. A B C      

2.3. A B C      

3. PP PF FP FF     

4. 1F 2F 3F      

5.1. A B C D     

5.2. A B C D     

5.3. A B C D     

5.4. A B C D     

6. A B C D     

7. A B C D     

8. A B C D     

9.1. A B C      

9.2. A B C      

9.3. A B C      

10. A1 A2 A3 B1 B2 B3   

11. PP PF FP FF     

12. A B C D     
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