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PRZECZYTAJ !   

   
Szanowny Młody Mediewisto mimo, że Olimpiada ma numer czternasty to zmagania 

mediewistyczne są przez nas organizowane po raz dwudziesty piąty I Przed Olimpiadą było 11 
edycji Konkursu. Tak więc jesteś uczestnikiem mediewistycznych „srebrnych godów”. Z tej okazji 
mieliśmy się spotkać rok temu pod Wawelem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Niestety 
pandemia COVID-19 pomieszała szyki także nam. Nie odbyły  się  zawody mediewistyczne w 
marcu 2020 roku. W tym roku postanowiono zreorganizować przebieg Olimpiady, tak by jej 
przeprowadzenie było jak najbezpieczniejsze dla uczestników i organizatorów. Dlatego 
pierwszy etap jest w szkołach macierzystych, a drugi będzie w placówkach 
współorganizatorów OM. W następnym tygodniu poinformujemy zakwalifikowanych gdzie 
będą mogli się udać 26 marca. 

Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu sprawdź, czy Twój materiał jest kompletny. 
Powinien zawierać 12 stron. Na drugiej stronie są pytania identyfikacyjne. Musisz na nie 
odpowiedzieć. Zadania zaczynają się od strony trzeciej.  W wypadku braku jakiejkolwiek strony 
lub niemożności odczytania zadania z innego powodu, zgłoś to natychmiast do opiekuna sali. 
Jeżeli pomylisz się w odpowiedziach i zorientujesz się w trakcie pisania testu, skreśl błędną 
wypowiedź i wyraźnie zaznacz prawidłową.    

PRACUJ SAMODZIELNIE !   
Opiekun sali może Cię wyprosić z klasy, unieważniając Twoją pracę, po stwierdzeniu 

korzystania z niedozwolonych metod pomocy ( np. wszelkich środków łączności).   
Test łatwy nie jest, mimo że wszystkie zadania oparte są o obowiązkową literaturę.   

Nie martw się jeżeli nie wiesz co to higo-kenin albo co zrobił Jakubek ze Stribra, nawet wówczas 
masz szansę na tytuł laureata OM. A pomoże ci w tym na pewno znajomość atrybutu św. 
Hieronima. 

POWODZENIA  i do zobaczenia na finale w Czersku na Pomorzu. 
                                                                                          Sekretarz Komitetu Głównego OM  

  
          Hieronim Kucharski   
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HISTORIA POWSZECHNA 
1. Do podanych definicji dopisz terminy lub pojęcia. (0-10p) 
a) kataster, inwentaryzacja dóbr, Wilhelma Zdobywcy.......................................... 
b) tytuł władców sasanidzkiej Persji, „król-królów”......................................... 
c)  relacja o życiu i nauce Mahometa................................... 
d) określenie dzielnicy mongolskiego państwa należącej do syna Czyngis –chana 
.................................................................. 
e) związek miast i kupiectwa nad Bałtykiem........................... 
f) pierwotnie pisemna zgoda Tatarów na sprawowanie władzy przez książąt ruskich 
................................................. 
g) płaszcz opacki........................................ 
h) specjalny trybunał powstały do ścigania heretyków................................. 
i) zakon kaznodziejski założony prze św. Dominika.................................... 
j) w państwie frankijskim (cesarstwie) istniejąca na jego pograniczu jednostka wojskowo-
administarcyjana o dużej autonomii  ............................................ 
2. Podaj daty wydarzeń. (0-8p) 

I........... traktat w Verdun 
II........... zgon Ludwika Dziecięcia 

III........... chrzest Rusi 
IV........... konkordat wormacki 
V........... Wielka Karta Swobód 

VI........... Złota Bulla Karola IV 
VII........... cztery artykuły praskie 

VIII........... upadek emiratu Grenady 

3. Połącz osobę z wydarzeniem, w którym uczestniczyła (0-10p) 

Osoba Wydarzenie 

1........ Wilhelm II król Sycylii  
2........ Karol Śmiały 
3........ Świętosław 
4........ Iwan III 
5........ Jakubek ze Stribra 
6........ Przemysł Otokar II 
7........ Samo 
8........ Kalif Marwan II 
9........ Harsza 
10........ Gorm Stary  

A) Rozbicie państwa Chazarów 
B) Zdobycie m.in. Karyntii 
C) Zaprzestanie płacenia daniny Ahmedowi 
D) Bitwa nad Wielkim Zabem 
E) Zjednoczenie ziem wchodzących w skład dawnego 

imperium Guptów 
F) Wcielenie Geldrii o Niderlandów 
G) Husycka msza czeska z komunią pod dwiema 

postaciami 
H) Zjednoczenie Danii 
I) Pokonanie Awarów i utworzenie swojego państwa 
J) Opanowanie Dyrrachionu 

  4. Określ czy podane zdanie jest prawdziwe czy fałszywe? (0-12p) 
a)P / F We wczesnym średniowieczu posługiwano się pojęciem własności nad 

Kościołem (w nauce francuskiej mówi się o kościele prywatnym, a w niemieckiej 
kościele własnościowym)    

b)P / F Od I połowy X wieku kalifowie tworzyli odziały złożone z niewolników 
seldżuckich.  
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c)P / F Za pierwszych Abbasydów budżet centralny wynosił  400 mln dirhemów , ok. 
850 r. -300 mln, na początku X weku – 200 mln. 

d)P / F Katarzy odrzucali Pięcioksiąg Mojżesza. 
e)P / F O ile pierwsze gildie powstały w III ćwierci XI wieku (we Flandrii), na tyle 

początki cechów przypadły dopiero w II tercję następnego stulecia. 
f)P / F Według najnowszych szacunków ludność Europy z 45mln w 1300 r. wzrosła do 

73 mln ok. 1400 r. 
g)P / F W XIII wieku rozpoczął się pierwszy rozkwit muzyki krajów 

wschodnioeuropejskich. 
h)P / F Pod względem militarnym Walezjusze opierali się na oddziałach najemnych , a 

pospolite ruszenie stanowiło tylko uzupełnienie. 
i)P / F We wczesnym średniowieczu zachodnioeuropejskim obowiązywała zasada 

osobowości prawa. Polegała na tym, że na określonym terytorium obowiązywały różne 
prawa w zależności od przynależności etnicznej podsądnego. 

j)P / F O ile święty Benedykt z Nursji rozkładał cały psałterz czyli 150 psalmów na 
okres tygodnia, o tyle reformatorzy  z przełomu VIII i IX  kazali śpiewać w ciągu 
jednego dnia 100 psalmów. 

k)P / F Neapol o połowy XI wieku był teatrem ruchu społeczno-religijnego zwanego 
patarią. 

l)P / F Od XIII wieku ekonomicznego i strategicznego znaczenia zaczął nabierać Krym, 
gdzie ulokowała się Genua.  

5. Połącz osobę z funkcją, którą pełniła(0-8p) 
Osoba funkcja 

1........ Jodak 
2........ Ali 
3........ Witiza 
4........ Jan Caboto 
5........ Hojo Tokatori 
6........ Miliduch 
7........ Rama Tobodi 
8........ Esen-tajdżi  

A) szejk Lemtunu 
B) żeglarz włoski 
C) książę serbski 
D) książę  Ojaratów 
E) król Syjamu 
F) król Wizygotów  
G) regent japoński 
H) margrabia Moraw 

6. Połącz władcę z dynastią (państwem), z której pochodził (0-16p) 
Merowingowie  
Plantageneci  
Omajjadzi  
Abbasydzi  
Królowie Portugalii  
Królowie Aragonii  
Arpadowie  
Przemyślidzi   
Rurykowicze  

A) Jan bez Ziemi    B) Hadi C) Geza I D) Jan I d’Aviz  
E) Alfons I Wojowniczy  F) Alfons V Afrykański G)Brzetysław  

H) Muttaki I) Childeryk J) Sulejman  K) Manuel I Afrykański   
L) Kadir M) Ryszard Lwie Serce N) Dagobert I  
O) Bela II Ślepy    P) Wsiewołod II Olegowicz 
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7.  Zaznacz prawidłową odpowiedź. (0-12p) 
A) W Państwie Kościelnym początki recepcji systemu lennego łączyły się z 

pontyfikatem  : 
a) Leona III 
b) Sylwestra II 

c) Grzegorza VIII 
d) Urbana II 

B) Sancho II Wielki (1004-1035) podporządkował sobie między inni: 
a) Kastylię 
b) Portugalię 

c) Iberię 
d) Baskonię 

C) Święty Dominik był: 
a) Gaskonem 
b) Andaluzyjczykiem 

c) Kastylijczykiem 
d) Portugalczykiem 

D) Ludwik IX umierając 25 sierpnia 1270 r, wypowiedział ostatnie słowo, które 
brzmiało: 

a) Jezu 
b) Bóg i Maryja 

c) Edessa 
d) Jerozolima 

E) Papież Mikołaj II przekazał w lenno Ryszardowi: 
a) Kapuę 
b) Kalabrię 

c) Korsykę 
d) Sycylię 

F) Papież Bonifacy VIII został aresztowany przez Nogareta na zamku w : 
a) Perugii 
b) Wenecji 

c) Anagni 
d) Rzymie 

G) W lipcu 1054 roku trzech wysłanników papieża Leona IX a wśród nich kardynał 
Humbert z Silva Candida na głównym ołtarzu kościoła Mądrości Bożej w 
Konstantynopolu, złożyli dokument ,w którym ekskomunikowali : 

a) Patriarchę 
Konstantynopola 

b) Patriarchę Damietty 

c) Cesarza Aleksa I 
d) Cesarza Michała II  

H) Spadek cen zboża zaznaczył się w Anglii około: 
a) 1120 r. 
b) 1320 r. 

c) 1222 r.  
d) 1022 r. 

I) Messyna posiadała kolonie kupców : 
a) genueńskich  

i pizańskich 
b) pizańskich i weneckich 

c) neapolitańskich 
d) mediolańskich 

J) Grosze Ludwika Świętego ważyły: 
a) 2,2 g 
b) 4,2 g 

c) 3, 2 g 
d) 5,2 g 

K) Rozwój sukiennictwa angielskiego rozpoczął się: 
a) XIV-XV w, 
b) XIII-XIV w. 

c) X-XI w. 
d) XV w

L) Stolicą Złotej Ordy był: 
a) Włodzimierz nad 

Klaźmą 
b) Moskwa 

c) Saraj 
d) Twer 
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8. Połącz termin, pojęcie z definicją. (0-10 p.) 
termin, pojęcie definicja 

 
1........ higo-kenin 
2........ fraticelli 
3........ manentes 
4........ ikta 
5........ sufizm 
6........ Jutisca 

mayor 
7........ marrani 
8........ drapiers 
9........ nukerzy 
10........ ecu  

a) islam mistyczny, szukający zbliżenia do Allacha przez 
kontemplacje i umartwienia 

b) Żydzi pozornie przyjmujący chrzest , potajemnie wyznający 
judaizm na terenie Hiszpanii 

c) Chłopi osobiście zależni we Włoszech 
d) Swoiści rycerze tworzący zbrojne drużyny wokół nojonów, 

którym za służbę wojenną oddawali pewną liczbę bydła 
e) Wielcy kupcy sukienni, członkowie patrycjatu na terenie 

Flandrii 
f) System nadań ziem na własność niepełną, związany ze służbą 

wojskową, nazwa tej własności 
g)  Najwyższy sędzia mianowany przez króla spośród rycerstwa, 

ale usuwalny za zgodą stanów, strzegł przywilejów szlachty i 
mógł anulować wyroki króla 

h) Drobne rycerstwo w Japonii 
i) Radykalny odłam franciszkanów, nazwa ludowa 
j) Złota moneta francuska bita za czasów Ludwika IX  

9. Połącz osobę z bitwą, w której uczestniczyła. (0-10p) 
osoba bitwa 

1........ Muhammed Govi 
2........ Alaryk II 
3........ Brian Borou 
4........ Harald Hardrade 
5........ Szymon de Monfort 
6........ Ludwik XI 
7........ Bajazyt 
8........ Bazyli II Bułgarobójca 
9........ Henryk V 
10........ Aleksander Newski 

A) bitwa pod Vouill’e 
B) bitwa pod Montlhery 
C) bitwa pod Stamford 
D) bitwa pod Ankarą 
E) bitwa pod Taraori 
F) bitwa na Biełasickiej Płanianie 
G) bitwa pod Lewes 
H) bitwa na tafli jeziora Pejpus 
I) bitwa pod Dublinem 
J) bitwa pod Azincourt 

10. Połącz świętych z ich atrybutami. (0-7p) 
Święci  Atrybuty,  symbole 

A............................ św. Hieronim  

B............................ św. Dominik 
Guzman 

C............................ św. Kinga 

D............................ św. Jadwiga Śląska 

E............................ św. Benedykt  

F............................ św. Patryk 

G............................ św. Grzegorz Wielki 

a) trzy kwitnące hostie, parasol, krzyż 
pontyfikalny 

b) oswojony lew, rylec i tabliczka do pisania 

c) bosa lub z obuwiem w ręce, w drugiej dłoni 
model kościoła, klasztoru 

d) anioł, hostia , kruk z chlebem w dziobie 

e) liść kończyny białej, węże 

f) bryła soli w pierścieniem w środku 

g) biała lilia i kij pielgrzymi 
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 HISTORIA POLSKI 
11. Do podanych definicji dopisz terminy lub pojęcia. (0-7p) 

a) staropolska nazwa zgromadzenia, narady; w okresie przedpaństwowym był on 
zgromadzeniem ogółu wolnych danego plemienia........................................................... 

b) we wczesnym średniowieczu członek drużyny książęcej , na ogół  dobrze 
uzbrojony.................................................... 

c) osoba sprowadzająca osadników i organizująca na podstawie umowy z właścicielem 
ziemi lokacje wsi lub miast................................................................. 

d) obowiązkowe, świadczenie pieniężne lub rzeczowe w postaci dziesiątej części swojego 
dochodu na rzecz Kościoła,........................................... 

e) w średniowiecznej Polsce urzędnik zarządzający grodem i okręgiem grodowym, 
czuwający nad jego obroną i bezpieczeństwem; ściągający od ludności daniny i 
sprawujący władzę sądową  to..................................................... 

f) podstawowa jednostka organizacji plemiennej, wykształcona jeszcze w czasach 
przedpiastowskich to....................................... 

g) członkowie rady miejskiej, najważniejszego organu samorządowego w miastach 
lokowanych na prawie niemieckim................................................ 

12.  Podaj daty wydarzeń. (0-8p) 
a) ................ zjazd w Gnieźnie 

b) ................ obrona Głogowa przed Henrykiem V 

c) ................ zjazd w Gąsawie 

d) ................ układ Przemysła II  z Mściwojem II 

e) ................ koronacja Wacława II na króla Polski 

f) ................ proces inowrocławsko-brzeski z Zakonem Krzyżackim 

g) ................ pokój kaliski z Zakonem 

h) ................ zjazd monarchów europejskich w Krakowie 

 

13. Określ stopień pokrewieństwa pomiędzy osobami. (0-12p) 

A) Henryk Brodaty był dla Bolesława Wysokiego.................................................... 

B) Bolesław Wstydliwy dla Beli IV................................................................. 

C) Aldona-Anna była dla Władysława Łokietka................................................ 

D) Leszek Biały był dla Kazimierza I kujawskiego............................................... 

E) Mściwoj II był dla Sambora II........................................................................... 

F) Grzymisława była dla Konrada Mazowieckiego............................................... 

G) Jadwiga żagańska była dla Wacława (Wańki ) płockiego ................................... 

H) Karol Robert był dla Władysława Łokietka............................................................. 

I) Elżbieta Łokietkówna była dla Kazimierza Wielkiego................................................... 
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J) Św. Jadwiga śląska była dla św. Anny .................................................................... 

K) Salomea była dla Leszka Czarnego........................................................................... 

L) Maria Dobroniega była dla Władysława Hermana.......................................... 

14. O jakiej ziemi, księstwu mowa? (0-7p) 

a) W XI wieku włączona w skład monarchii Piastów. W okresie rozbicia dzielnicowego 
związana z Mazowszem. Okresowo najeżdżana przez plemiona pruskie. Od 1317 roku 
pod kontrolą krzyżacką. Nazwa pochodzi od  grodu osłaniającego ziemie polskie przed 
atakiem Prusów, który po zniszczeniu pożarem został wchłonięty przez Brodnicę, leżącą 
w bezpośrednim sąsiedztwie po drugiej stronie Drwęcy. W XIV i XV wieku ziemia ta 
stanowiła niejednokrotnie przedmiot sporu polsko-krzyżackiego 
……………………………………………. 
 

b) Księstwo to powstało po śmierci Kazimierza I kujawskiego w 1267 roku, na skutek 
podziału księstwa kujawskiego pomiędzy Ziemomysła inowrocławskiego i Władysława 
I Łokietka, latach 1332-1337 znajdowało się pod okupacją krzyżacką, po czym wróciło 
pod władzę Kazimierza III Wielkiego, który w 1364 roku przeprowadził inkorporację 
księstwa do Polski. Po jego śmierci znajdowało się jeszcze w rękach Kaźka słupskiego 
i Władysława Opolczyka, by 1392 zostać ostatecznie włączonym do 
Polski…………………………………………………………. 
 

c)  Pierwotny obszar  tego księstwa  powstał w 1172 r. w wyniku wydzielenia dzielnicy 
młodszemu synowi Władysława II Wygnańca - Mieszkowi I Plątonogiemu. Powstałe 
wówczas księstwo było niewielkie obejmowało oprócz stolicy, od której wywodzi się 
nazwa, Koźle i Cieszyn. W 1177 r. (lub 1179 r.) do księstwa dołączone zostały należące 
dotychczas do Małopolski dwie kasztelanie: bytomska i oświęcimska 
……………………………………………. 

 
d) księstwo istniejące w latach 1368-1478, jedno z księstw pomorskich. Jego władcą był 

Bogusław V, który jako pierwszy podjął się budowy zamku. Budowę przerwano wraz 
ze śmiercią władcy w 1373. Stała siedziba książęca znajdowała się w Darłowie 
……………………………………………………………………. 

 
e) od XIV wieku księstwo we władaniu Piastów: opolsko-raciborskich, bytomskich i 

cieszyńskich, zależnych od państwa czeskiego. W latach 1312–1337 i 1443–1790 
samodzielne księstwo, pod panowaniem książąt, którymi od 1443 byli kolejni biskupi 
krakowscy ………………………………………………………………………… 

 
f) Powstało w 1177 z wydzielenia z księstwa śląskiego, a jego pierwszym księciem 

został Konrad Laskonogi, pod panowaniem książąt piastowskich pozostawało do 1488, 
kiedy zostało na krótko objęte przez Jana Korwina w okresie zależności od Królestwa 
Węgier ……………………………………………... 

 
g) Region historyczny i geograficzny, niegdyś jednostka terytorialna dawnej Polski, która 

początkowo obejmowała obszar leżący w łuku Wisły pomiędzy jej prawym 
(wschodnim) brzegiem a Drwęcą na południu i Osą aż do jej ujścia do Wisły na północy. 
Na wschodzie granicą tej ziemi była rzeka Lutryna. W okresie rozdrobnienia feudalnego 
stąd rozpoczęła się intensywna akcja misyjna zapoczątkowana przez Konrada 
Mazowieckiego. Za podjęcie akcji misyjnych nadał on biskupowi pruskiemu 
Chrystianowi (1222) dobra w zachodniej części ziemi . Odbyło się kilka wypraw 
krzyżowych, które wywołały niszczycielskie wyprawy odwetowe ze strony pogańskich 
plemion pruskich ……………………………………………………. 
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15. O kim mowa? (0-6p) 
A. pierwszy biskup Polski., Niektórzy historycy sądzą, że początkowo był kapłanem 

towarzyszącym Dobrawie, przybyłej do Polski w 966 roku małżonce Mieszka I, lub też 
że był biskupem pomocniczym diecezji ratyzbońskiej, której podlegały Czechy, albo 
mnichem wysłanym do Polski na misję bezpośrednio przez cesarza. Polskie i czeskie 
roczniki podają zgodnie rok 968 jako datę jego intronizacji …………………… 

 
B. anonimowy autor Kroniki Polskiej. Mimo cudzoziemskiego pochodzenia uważany za 

pierwszego polskiego kronikarza……………………………………………………. 
 

C. władca Mazowsza, wcześniej cześnik Mieszka II. Według kronikarza zginął w 1047 
roku w bitwie z wojskami księcia Kazimierza Odnowiciela i posiłkami księcia 
kijowskiego Jarosława Mądrego. Według wersji przekazanej przez Wincentego 
Kadłubka  jednak zbiegł do Prus i tam dopiero został zamordowany 
………………………………………………………. 

 
D. Według wersji pozostawionej przez Wincentego Kadłubka, biskup ten stanął w obronie 

niewiernych żon rycerzy, walczących na wyprawie kijowskiej, które król rozkazał 
okrutnie ukarać, choć ich mężowie im przebaczyli. Król rozkazał swoim sługom zabicie 
biskupa w kościele na Skałce w czasie odprawiania przez niego mszy świętej, a gdy ci 
nie chcieli, sam własnoręcznie zamordował świętego 
…………………………………………………………… 

 
E. arcybiskup gnieźnieński w latach 1283–1314. Bliski współpracownik Przemysła II 

Wielkopolskiego i Władysława Łokietka, jeden z wybitniejszych polityków 
średniowiecznej Polski, zwolennik zjednoczenia państwowego……………………….. 

 
F. rycerz, niepokonany w licznych turniejach, symbol cnót rycerskich; delegat na Sobór w 

Konstancji, uczestnik wojen z zakonem krzyżackim, Turkami i husytami, starosta 
kruszwicki od 1417, starosta spiski od 1420 r. ………………………………. 
 

16. O jakim plemieniu mowa?(0-12p) 
A. hipotetyczne plemię słowiańskie zamieszkujące najprawdopodobniej okolice Pojezierza 

Wielkopolskiego i pewnego jeziora  na Kujawach, ich kraj nazywano zapewne Gopłami, 
a słowo to oznaczało błotniste, podmokłe tereny obfitujące w grzęzawiska. Geograf 
Bawarski podaje (844–845), że mieli w pierwszej połowie IX w. 400 
grodów……………………………………….. 
 

B. zachodniosłowiańskie plemię lechickie zamieszkujące tereny pogranicza dzisiejszej 
Polski i Ukrainy, nazwa plemienia wywodzi się bezpośrednio z gospodarki żarowo 
wypaleniskowej polegającej na wycinaniu i wypalaniu lasów w celu przygotowania 
terenu pod pola uprawne ……………………………………………. 
 

C. plemię słowiańskie zamieszkujące tereny na Pomorzu Zachodnim, Geograf Bawarski 
wymienia w IX wieku plemię Prissani, podając liczbę 70 zamieszkanych civitates – 
osad, miejscowości. Pir w nazwie wskazuje na pochodzenie od starosłowiańskiego 
określenia pszenicy. 

D. Obszar zamieszkany przez  to plemię  w IX wieku obejmował zapewne część ziem 
obecnej Małopolski zachodniej opierając się na północnym wschodzie o puszcze 
rytwiańską i szydłowską, być może sięgając źródeł Warty i Pilicy, a na południu o 
Karpaty. Na wschodzie prawdopodobnie obejmował dorzecze Dunajca, a na zachodzie 
dorzecze Skawy…………………………………………………………… 
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E. Wymienieni w Geografie Bawarskim jako plemię posiadające 15 grodów. W 
dokumencie praskim widnieją pod nazwą Zlasane. Odnotowano wpływy Wielkiej 
Morawy, potem władców czeskich (nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego 
formalną zależność od Czech), od ok. 985-990 roku w granicach państwa Mieszka I 
…………………………………………………………………. 
 

F. niewielkie plemię zachodniosłowiańskie osiadłe w IX-X wieku na południowym 
pograniczu śląsko-czeskim. Często identyfikuje się ich z wymienionym w Geografie 
Bawarskim plemieniem Lupiglaa……………………………………………. 
 

G. Według Geografa Bawarskiego władali 20 grodami na Górnym Śląsku. Przypuszcza się, 
że ich ewentualnym miejscem kultu plemiennego  mogła być Góra Świętej Anny. 
Terytoria plemienia zostały prawdopodobnie włączone do kraju czeskich Przemyślidów 
w poł. X w……………………………………………………. 
 

H. plemię słowiańskie zamieszkałe w dorzeczu górnego biegu Czarnej Elstery, Sprewy i 
Nysy Łużyckiej, Etymolodzy wywodzą nazwę plemienia od nazwy żyznych gleb wokół 
górnej Sprewy, nazywanych po łużycku měl’ (grunt lessowy)………………………. 
 

I. słowiańskie plemię z grupy lechickiej, żyjące we wczesnym średniowieczu na południu 
późniejszego Górnego Śląska u źródeł Odry, na południowy wschód od pasma 
Jeseników, na północny zachód od źródeł rzeki Wisły. Po raz pierwszy wymienione w 
poł. IX wieku w Geografie Bawarskim razem z innymi zasiedlającymi późniejszy Śląsk 
plemionami słowiańskimi………………………. 
 

J. plemię słowiańskie lokalizowane na obszarze środkowego Bobru, w okolicach 
Szprotawy oraz Głogowa gdzie rzekomo miałby znajdować się ich gród centralny. 
Liczne grodziska plemienne znane z okolic Głogowa świadczą o tym, że ich osadnictwo  
w IX-X w. miało zdecentralizowany charakter ……………………. 

17. Połącz osobę z funkcją, którą pełniła(0-10p) 
Osoba  funkcja 
1.. Borzywoj Dypldowic 

2.. Jan z Dąbrówki 

3.. Krzesław z Szczekocin 

4.. Andrzej Tęczyński 

5.. Szyrzyk z Lipnicy 

6.. Mężykowa Katarzyna 

7.. Andrzej z Wiślicy 

8.. Godzisław zwany Baszko 

9.. Kapistran Jan  

10.. Eryk de Wisen  

A. rycerz małopolski 
B. fundator katedry na Akademii 

Krakowskiej 
C. kustosz kapituły poznańskiej 
D. profesor Akademii Krakowskiej 
E. kasztelan w Śremie 
F. biskup szweryński 
G. starosta rabsztyński 
H. biskup przemyski 
I. podkanclerzy Królestwa Polskiego 
J. franciszkanin obserwant, kaznodzieja 

ludowy  
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18. Uzupełnij luki w tekście.(0-25p) 
Starania o koronę dla Łokietka 
W …………… roku rycerstwo wielkopolskie pobiło wojska Głogowczyków w bitwie pod 

……………………..(nazwa miejscowości). ……………….(nazwa miejscowości)opowiedział się jednak przy 

Głogowczykach, ale został wkrótce zdobyty przez Władysława Łokietka. Zdobycie 

Wielkopolski wieńczyło jego długoletnie walki o zjednoczenie ziem polskich. Po wyparciu 

Głogowczyków miał Władysław w ręku Wielkopolskę i …………………….., ziemię 

sieradzką, łęczycką oraz ………………..(nazwa terytorium z którego pochodził Łokietek), musiał się jednak 

pogodzić z odłączeniem …………………… na rzecz Czech, a także ……………………. 

Więcej osiągnąć na razie nie można było, ale zjednoczony obszar kraju stwarzał dostateczną 

podstawę do starań o przywrócenie tytułu królewskiego. Każdy dokument, jaki odtąd opuszczał 

dwór Łokietka, zwał go ………………….., dziedzicem lub panem Królestwa Polskiego, 

pieczęć zaś przedstawiała krakowskiego ………………….. w koronie. Wielkim ciosem dla 

Polski była śmierć (4 marca 1314) arcybiskupa gnieźnieńskiego…………………….(imię i 

nazwisko). W jego miejsce 1 maja arcybiskupem gnieźnieńskim obrano przyjaznego 

Władysławowi Łokietkowi …………………….(imię), który zaraz ruszył do ……………………..(nazwa 

miejscowości)  starać się o koronę królewską. Nie zdołał niczego dokonać, bo właśnie 20 kwietnia 

zmarł papież …………………….(imię i nastąpiło tam dość długie "bezkrólewie".  Gdy 7 sierpnia 1316 

wybrano nowego papieża …………………….(imię) ponownie udał się do Stolicy Apostolskiej , 

uzyskując dokument papieski potwierdzający jego nominację. Umarł nagle w czasie 

przygotowań do powrotu do Polski. Sprawa korony wlokła się dalej. 

 

W końcu w Stolicy Apostolskiej  nowym arcybiskupem gnieźnieńskim mianowany został 

…………………….(imię). Wkrótce wyruszył on do Polski, wioząc warunki papieskie, których spełnienie 

dawało Polsce tytuł królestwa. Jako pierwszy warunek stawiał papież uznanie zawisłości Polski 

od kurii …………………….. Dalsze wymagania dotyczyły ściąganych z kraju opłat oraz walki 

z herezjami. …………………..(nazwa daniny na rzecz papiestwa) miało być odtąd pobierane od głowy 

mieszkańca i podwyższone, a trybunały inkwizycyjne ustanowione w Polsce. 

 

Do ……………………….nazwa miejscowości)   został zwołany wielki wiec, który odbył się w dniach 

20 czerwca-23 czerwca ………………..roku. Na wiecu tym przyjęto wszystkie warunki 

papieskie i uchwalono wznowienie królestwa. Posłem do Awinionu obrano zdolnego 

dyplomatę biskupa włocławskiego………………………...(imię) 

Biskup włocławski wyposażony w ten sposób w pełnomocnictwo nie tylko księcia ale i 

społeczeństwa polskiego, pomimo kontrakcji dyplomatycznej ………………..(kogo?)i pretendenta do 

tronu polskiego Jana……………………….(nazwisko), uzyskał od papieża zapewnienie poparcia 
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dla koronacji. Podjął również w kurii papieskiej energiczną akcję przeciw zakonowi 

krzyżackiemu, przedstawiając krzywdy wyrządzone Polsce i jego diecezji. 

W sierpniu 1319 papież wystosował do Władysława Łokietka trzy pisma – jedno jawne w tonie 

bardzo dyplomatycznym i dwa inne, tajne. Ostateczna decyzja papieska była dla Polski 

pomyślna. Odrodzenie królestwa stało się więc faktem – pozostał już tylko sam akt uroczystej 

koronacji 

 

Dnia ………………………..(data wraz z dniem)na głowach Władysława Łokietka i jego 

żony……………………………..(imię), księżniczki wielkopolskiej, spoczęły korony królewskie. 

Ceremonii w katedrze krakowskiej dopełnił arcybiskup gnieźnieński…………………..(imię). 

Zwierzchnią władzę Łokietka uznali jego bratankowie, trzej książęta kujawscy: Leszek, 

Przemysł i Kazimierz. Ten ostatni pozostał na swym 

dziedzicznym………………………….(nazwa miejscowości)  , dwóch poprzednich w późniejszym 

okresie osadził król na Łęczycy i ………………………(nazwa miejscowości)  . 

 

19. Połącz datę z wydarzeniem. (0-12p) 
wydarzenia daty 
1.. wybuchł konflikt zbrojny z czeskim Bolesławem II – Mieszko I 

zdobył Śląsk 
2.. Bolesław Szczodry odzyskał Grody Czerwieńskie 
3.. odbyła się wyprawa księcia Henryka Sandomierskiego do 

Jerozolimy 
4.. Żnin otrzymał prawa miejskie. 
5.. książę krakowski Bolesław V Wstydliwy pokonał oddziały śląskie 

w bitwie pod Bogucinem. 
6.. Król Kazimierz Wielki wręczył na Wawelu przywilej na lokacje 

wsi Binarowa poniżej Biecza na 60 łanach, na prawie niemieckim, 
sołtysom Mikołajowi Vlosniczar i Hermanowi w obecności 
świadków 

7.. zmarł książę Mieszko III Stary. 
8.. wyprawa wojsk polsko-pomorskich na Danię. Nieudany atak na 

Roskilde. 
9.. Zjazd w Miśni. Henryk IV nakazał Bolesławowi II ponowić 

płacenie Czechom trybutu ze Śląska. 
10.. Mieszko III odzyskał, z pomocą swego zięcia Bogusława I 

pomorskiego, całą Wielkopolskę. 
11.. Elektor brandenburski Fryderyk I podczas wyprawy przeciwko 

Polsce odbił zamek dolny w Santoku i spalił go. 
12.. przybycie przedstawicieli Związku Pruskiego na Wawel, z Janem 

Bażyńskim na czele. 

A) 1069 r. 
B) 1420 r. 
C) 1263 r. 
D) 1181 r. 
E) 1273 r. 
F) 1071 r. 
G) 1348r. 
H) 1202 r. 
I) 1134r. 
J) 1154r. 
K) 990 r. 

 


