
strona 1 z 2

Grupa A Klasa ....................

Imię ..................................................................................

Od Piastów do Jagiellonów

1 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Legendarnym założycielem Gniezna był

( ... / 1 p.)

2 Wymień dwie przyczyny przyjęcia chrztu przez Mieszka I. ( ... / 2 p.)

3 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Według legendy żoną Piasta była

( ... / 1 p.)

4 Uzupełnij tekst legendy, wpisując w wyznaczonych miejscach odpowiednie słowa.  
Dawno temu blisko ………………………… mieszkał ubogi kołodziej o imieniu ………………………… .
Kiedy jego syn ukończył siedem lat, odprawiono tradycyjny słowiański obrzęd ………………………… .
Podczas uczty z tej okazji do drzwi kołodzieja zapukało dwóch wędrowców, którym odmówiono gościny u
księcia ………………………… . Kołodziej zaprosił gości do swojego skromnego domu. Podczas uczty w
cudowny sposób rozmnożyły się pokarmy, co uznano za dobrą wróżbę dla chłopca, któremu nadano imię
…………………………. . 
Okrutnego księcia, który przegonił wędrowców, spotkała kara. Zginął zagryziony przez
………………………… . Władzę po nim przejął syn kołodzieja, stając się pierwszym księciem z dynastii
………………………… .

( ... / 7 p.)

5 Wymień dwie przyczyny przybycia do Gniezna cesarza Ottona III w 1000 roku. ( ... / 2 p.)

6 Przyporządkuj każdej z dat odpowiednie wydarzenie. Następnie wpisz daty we właściwych miejscach
pod osią czasu.

1. ….., 2. ….., 3. …..

( ... / 4 p.)

7 Skreśl w nawiasie błędne informacje, tak aby powstały zdania prawdziwe. 
(Otton III / Książę Bolesław) wykupił zwłoki biskupa Wojciecha i nakazał złożyć je w katedrze
gnieźnieńskiej. 
Jednym ze skutków spotkania władców w 1000 roku było utworzenie w Gnieźnie (biskupstwa /
arcybiskupstwa).

( ... / 2 p.)

8 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Zjazd gnieźnieński miał miejsce w roku

( ... / 1 p.)

9 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Ważne wydarzenie, które rozegrało się w 1364 roku w Krakowie, to

( ... / 1 p.)

A. Czech.  B. Lech.  C. Piast.  D. Popiel.

A. Dobrawa.  B. Rzepicha. C. Wanda.    D. Oda.

1. 966 rok
2. 997 rok
3. 1025 rok

A. chrzest Mieszka I
B. śmierć biskupa Wojciecha
C. koronacja królewska Bolesława Chrobrego
D. zjazd gnieźnieński

A. 966 B. 997 C. 1000 D. 1025

A. podpisanie pokoju polsko-krzyżackiego. C. koronacja króla polskiego.
B. zjazd monarchów europejskich. D. zawiązanie unii polsko-litewskiej.
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10 Przeczytaj tekst źródłowy o Jadwidze. Następnie wykonaj polecenia.
Twarz miała bardzo piękną, ale piękniejsze były jej obyczaje i cnoty. Zaszczepiła wiarę chrześcijańską na
Litwie. Ona odnowiła Uniwersytet założony w mieście Kazimierzu przez króla polskiego Kazimierza II. [...]
Ona utrzymywała wielu utalentowanych młodzieńców odbywających naukę w szkołach średnich. Wszystkie
swoje klejnoty, szaty, pieniądze i całą królewską spuściznę poleciła [...] wydać na wsparcie dla osób
nieszczęśliwych i na fundację Uniwersytetu Krakowskiego. [...] Ubogim wdowom, przybyszom, pielgrzymom i
wszelkim ludziom nieszczęśliwym i potrzebującym okazywała wspaniałomyślną, wielką rozrzutność i hojność.
Nie można w niej było dostrzec śladu lekkomyślności, śladu gniewu i pychy, śladu zawiści.

Źródło: Jan Długosz, Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, tłum. J. Mrukówna, Warszawa
1981, s. 301–303.

a) Podaj, o kogo troszczyła się Jadwiga. 
b) Przedstaw, jakie były zasługi Jadwigi dla rozwoju Akademii Krakowskiej. 
c) Wyjaśnij, jaki był stosunek autora kroniki do Jadwigi – pozytywny czy negatywny? Uzasadnij swoją
odpowiedź dwoma przykładami. 

( ... / 3 p.)

11 Podaj dwie przyczyny wybuchu wielkiej wojny z zakonem krzyżackim ( ... / 2 p.)

12 Co oznacza sformułowanie „polegać na kimś jak na Zawiszy”? ( ... / 2 p.)

13 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Bitwa pod Grunwaldem rozegrała się w

( ... / 1 p.)

14 Wymień dwie dziedziny, którymi zajmował się Mikołaj Kopernik. ( ... / 2 p.)

15 Wyjaśnij, dlaczego o Koperniku mówi się wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. ( ... / 3 p.)

A. 1385 roku.  B. 1395 roku.  C. 1410 roku.  D. 1415 roku.


