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Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ....................................................

Liczba punktów ...... / 27

1 Wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i oznacz je literą A. Następnie wskaż
wydarzenie chronologicznie ostatnie i oznacz je literą B.
___ ogłoszenie dyktatu papieskiego przez Grzegorza VII
___ koronacja Bolesława Śmiałego na króla Polski 
___ zwołanie soboru laterańskiego i zatwierdzenie absolutnej władzy papieża w Kościele 
___ ogłoszenie konkordatu wormackiego                                                     
___ wyklęcie patriarchy w Konstantynopolu przez legatów papieskich i początek schizmy
wschodniej

( ... / 2 p.)

2 Wykonaj polecenia na podstawie fragmentów Dictatus papae.
1. Kościół rzymski przez samego Boga został założony.
2. Tylko sam biskup rzymski może być prawnie nazwany biskupem powszechnym.
3. Tylko on sam może biskupów składać z godności lub do nich przywracać. [...]
6. Z obłożonymi przez niego klątwą nie wolno przebywać w jednym domu. [...]
8. On sam może tylko używać insygniów cesarskich.
9. Tylko papieża stopy całować mają wszyscy książęta. [...]
12. Jemu wolno władcami rozporządzać, [a więc i cesarzy z tronu składać]. [...]
14. W całym Kościele wolno mu duchownych mianować, gdzie by chciał. [...]
18. Orzeczenie jego przez nikogo nie może być zaczepione, on sam zaś może unieważnić
[orzeczenia] wszystkich innych. [...]
22. Kościół rzymski nigdy nie pobłądził i po wszystkie czasy, wedle świadectwa Pisma św.,
w żaden błąd nie popadnie. [...]
26. Nikt nie może uważać się za katolika, kto nie zgadza się z Kościołem rzymskim.
27. On może poddanych zwalniać od wierności bezecnym.
Źródło: Walka cesarstwa z papiestwem w świetle źródeł. Teksty źródłowe do nauki
historii w szkole średniej, z. 15, oprac. W.A. Semkowicz, Kraków 1924, s. 13–14.

A. Wyjaśnij, jak według Dictatus papae miały kształtować się relacje pomiędzy
władzą papieską a świecką.
B. Napisz, czy poglądy wyrażone w Dictatus papae miały wpływ na relacje pomiędzy
władzą papieską a świecką w XI i XII w.? Uzasadnij odpowiedź.

( ... / 2 p.)

3 Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
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.)

4 Spośród podanych podkreśl te, które związane są ze sporem o inwestyturę w
średniowiecznej Europie. 

A. Rozpoczęcie wypraw krzyżowych.                 C. Reforma kluniacka.
B. Podbój Anglii przez Normanów.                     D. Pontyfikat Grzegorza VII.

( ... / 1 p.)



Grupa A  | strona 2 z 3

5 Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Święta Joanna d’Arc ze względu na swoje zasługi stała się patronką
A. Anglii.             B. Hiszpanii.              C. Szkocji.              D. Francji.

( ... / 1 p.)

6 Uporządkuj w kolejności chronologicznej wydarzenia z dziejów średniowiecznej
Europy. W tym celu wpis zobok nich numery od 1 do 4. 
_______ – upadek Akki w Ziemi Świętej,
_______ – wyklęcie Henryka IV przez Grzegorza VII,
_______ – epidemia dżumy w Europie, 
_______ – założenie zakonu dominikanów.

( ... / 1 p.)

7 Przyporządkuj zakony rycerskie do zajmowanych przez nie ziem. 
Ziemie: Francja, Rodos, Prusy

joannici – _____________________     Krzyżacy – _____________________

( ... / 2 p.)

8 Czy położenie geograficzno-polityczne państw krzyżowców na Bliskim Wschodzie
stwarzało im możliwość stabilnego rozwoju? Uzasadnij swoją odpowiedź.

( ... / 1 p.)

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

10 Wybierz właściwe dokończenie każdego zdania. 
1. Na początku XIII w. Mongołowie zostali zjednoczeni przez
A. Batu-chana.            B. Saladyna.            C. Temudżyna.

2. Zachodnie ziemie państwa mongolskiego nazwano
A. Złotą Ordą.            B. Karakorum.            C. Wielkim Chanatem.

( ... / 1 p.)

11 Zapoznaj się z zamieszczoną ilustracją i wykonaj polecenia.

                                                                  
1. Napisz, czym zajmują się mnisi ukazani na ilustracji. 
2. Podaj nazwę zakonu, którego mnisi zajmowali się czynnością przedstawioną na
ilustracji. 
3. Wyjaśnij, jakie znaczenie dla kultury miało zajęcie ukazane na ilustracji. 

( ... / 3 p.)

12 Wyjaśnij znaczenie pojęcia rekonkwista. ( ... / 1 p.)
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13 Podaj daty następujących wydarzeń. 
A. pokonanie Serbów przez Turków osmańskich na Kosowym Polu – _____________
B. zdobycie Konstantynopola przez Turków – _____________
C. wybuch wojny stuletniej – _____________
D. bitwa pod Warną – _____________
E. spalenie Jana Husa podczas soboru w Konstancji – _____________

( ... / 5 p.)

14 Wyjaśnij pojęcie niewola awiniońska. ( ... / 1 p.)

15 Wyjaśnij, który z odłamów chrześcijaństwa – chrześcijaństwo w obrządku
wschodnim czy w zachodnim − miał większy zasięg w Europie XI−XII w.

( ... / 1 p.)

16 Wykonaj polecenia na podstawie mapy. 

A. Podaj okoliczności powstania państw oznaczonych na mapie numerami od 1 do 4.
B. Napisz, trasę której wyprawy krzyżowej przedstawiono na mapie. Uzasadnij
odpowiedź.

( ... / 2 p.)


