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Grupa A

Imię i nazwisko .................................................

Klasa ...................................

Liczba punktów .......... / 14

( .... / 3 pkt)Zadanie 1

Napisz, który władca Polski rządził w czasie, gdy nastąpiło każde z podanych
wydarzeń. 
powstanie pierwszego w Polsce biskupstwa – ..................................................................
pierwsza w dziejach Polski koronacja na króla – ..................................................................
bunt możnych wspierany przez biskupa krakowskiego Stanisława –
 ..................................................................

( .... / 3 pkt)Zadanie 2

Przeczytaj tekst. Następnie wykonaj polecenia.

Relacja Ibrahima ibn Jakuba
Słowianie budują w ten sposób przeważną część swoich grodów. Udają się na łąki
obfitujące w wodę i zarośla, po czym kreślą linię kolistą lub czworoboczną, w miarę tego,
jaki chcą mieć kształt grodu i obszar jego powierzchni, kopią dokoła [rów] i piętrzą
wykopaną ziemię, umocniwszy ją deskami i drzewem na podobieństwo szańców1, aż wał
osiągnie wymiar, jakiego pragną. I odmierzają w nim bramę, z której strony pragną [ją
mieć], a chodzi się do niej po pomoście z drewna.
                Źródło: T. Maresz, K. Juszczyk (wyb. i oprac.), Historia w źródłach – nie tylko 
            pisanych dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, cz. I, 
                                                                                       Starożytność, średniowiecze, s. 180.
1 Szaniec – umocnienie usypane z ziemi, składające się z wału oraz rowu, służące do
obrony przed atakiem nieprzyjaciela.

A. Napisz, w jakich miejscach Słowianie budowali swoje grody.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
B. Wyjaśnij, w jaki sposób powstawał wał.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

C. Określ, jaki kształt mogły mieć słowiańskie grody.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

( )

Czwartek 16 kwietnia. Wykonaj test i prześlij go na mój adres mailowy.
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( .... / 4 pkt)Zadanie 3

Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu. Następnie wykonaj polecenia.

a) Zaznacz na osi czasu daty podanych wydarzeń.
• zjazd gnieźnieński
• śmierć Bolesława Krzywoustego
b) Oblicz, ile lat upłynęło od zjazdu gnieźnieńskiego do śmierci Bolesława
Krzywoustego.

..........................................................................................................................................
c) Napisz, w którym wieku odbył się zjazd gnieźnieński.

 ..........................................................................................................................................

( .... / 1 pkt)Zadanie 4

Podkreśl linijkę, w której znajdują się władcy Polski wymienieni w kolejności
sprawowania przez nich rządów.
A. Bolesław Chrobry, Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel
B. Mieszko II, Bolesław Chrobry, Kazimierz Odnowiciel
C. Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Chrobry
D. Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Chrobry, Mieszko II

( .... / 2 pkt)Zadanie 5

Dopisz do podanych opisów nazwę odpowiedniej grupy społecznej w państwie
pierwszych Piastów.

......................................................... – byli najliczniejszą grupą społeczną w państwie
pierwszych Piastów. Ich głównym zajęciem była uprawa roli i hodowla bydła.

......................................................... – zamieszkiwali podgrodzia, gdzie znajdowały się ich
warsztaty. Wytwarzali między innymi naczynia, broń i ubrania.

( .... / 1 pkt)Zadanie 6

Podkreśl linijkę, w której znajdują się wydarzenia z dziejów Polski uporządkowane
w kolejności chronologicznej.
A. koronacja Bolesława Chrobrego, podział Polski na dzielnice, przejęcie władzy przez
Bezpryma
B. przejęcie władzy przez Bezpryma, podział Polski na dzielnice, koronacja Bolesława
Chrobrego
C. podział Polski na dzielnice, przejęcie władzy przez Bezpryma, koronacja Bolesława
Chrobrego
D. koronacja Bolesława Chrobrego, przejęcie władzy przez Bezpryma, podział Polski na
dzielnice


