
strona 1 z 2

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

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

I LO PP - Pełnia i schyłek średniowiecza

1 Wyjaśnij pojęcia nepotyzm i symonia. ( ... / 2 p.)

2 Zaznacz postać związaną z podanymi wydarzeniami.
1. Wprowadzenie zakazu mianowania biskupów przez władców świeckich:

2. Pokuta przed zamkiem w Canossie:

( ... / 2 p.)

3 Pod ilustracjami kościołów wpisz właściwe nazwy stylów: romański i gotycki. Następnie wymień trzy
różnice między tymi stylami.

                        
________________________                        __________________________________

( ... / 5 p.)

4 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
Uczestnicy IV wyprawy krzyżowej zdobyli

( ... / 1 p.)

5 Wyjaśnij znaczenie pojęcia rekonkwista. ( ... / 1 p.)

6 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
Trójpolówka to metoda uprawy roli polegająca na
A. jednoczesnym obsiewaniu pola trzema różnymi gatunkami roślin.
B. podziale ziemi uprawnej na trzy różnie zagospodarowane części.
C. uprawianiu ziemi przez właścicieli trzech różnych pól.
D. potrójnym zaoraniu pola w celu powiększenia plonów.

( ... / 1 p.)

7 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Saladyn odebrał krzyżowcom

( ... / 1 p.)

8 Przyporządkuj zakonom rycerskim dominujące w nich narodowości.

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 1 p.)

9 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Przyśpieszeniu i usprawnieniu produkcji rolnej sprzyjało upowszechnienie

( ... / 1 p.)

10 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Święta Joanna d’Arc ze względu na swoje zasługi stała się patronką

( ... / 1 p.)

A. Grzegorz VII B. Innocenty III

A. Henryk IV B. Henryk V

A. Damaszek. B. Jerozolimę. C. Konstantynopol. D. Tunis.

A. Bagdad.    B. Jerozolimę.  C. Kair. D. Konstantynopol.

1. templariusze A. Anglicy
2.  joannici B. Francuzi
3. Krzyżacy C. Niemcy

D. Włosi

A.  sierpa.  B. radła.  C. pługa. D. sochy.

A. Anglii. B. Hiszpanii. C. Szkocji. D. Francji.
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11 Przyporządkuj do świętych założone przez nich zakony oraz jedną regułę. Odpowiedzi wybierz spośród
podanych. 
Zakon Braci Mniejszych; Zakon Kaznodziejski; propagowanie nowinek związanych z uprawą roli;
odrzucenie wszelkiej władzy, w tym świeckiej i duchownej; propagowanie ascezy i głoszenie kazań;
nawracanie heretyków i kształcenie zakonników 
Franciszek z Asyżu: 
Dominik Guzman:

( ... / 2 p.)

12 Oceń, czy zdania są prawdziwe. Zaznacz literę P przy zdaniach prawdziwych oraz F – przy fałszywych. ( ... / 5 p.)

1. Joanna d’Arc to francuska bohaterka narodowa, która odparła Anglików spod
Orleanu i przyczyniła się do koronacji Karola VII na króla Francji. P F

2. „Czarną śmiercią” nazwano ospę, która w średniowieczu przybrała postać
epidemii i spowodowała śmierć wielu milionów mieszkańców Europy. P F

3.
Jan Wiklef i Jan Hus byli reformatorami religijnym, postulowali m.in.
przełożenie Biblii na języki narodowe. Obaj są uważani za prekursorów
reformacji. 

P F


