
Zakres materiału na sprawdzian 
 

1. Pojęcia: barbarzyńcy, romanizacja, wędrówka ludów, plemię, wiec, dynastia, misja  
       chrystianizacyjna, relikwie,   
 

2. Daty: 395 r., 476 r, 966, 972, 997, 1000, 1018, 1025, 
3. Wymień 3 plemiona, które napadły na Rzym. (szukaj w zeszycie)  
4. Jakie zmiany nastąpiły na początku średniowiecza. (szukaj w zeszycie) 
5. Jak wyglądał podział Słowian. (szukaj w podręczniku str. 10) 
6. Wymień trzy plemiona mieszkające na ziemiach polskich w X wieku. (szukaj w 

zeszycie lub mapa w podręczniku str. 13) 
7. Jakie były skutki przyjęcia chrześcijaństwa. (szukaj w zeszycie) 
8. Opisz jak wyglądał zjazd w Gnieźnie (kto przyjechał, do kogo, po co, jakie 

podarowano dary.) (szukaj w podręczniku str. 15) 
9. Gdzie po zjeździe utworzono arcybiskupstwo i biskupstwa. (szukaj w zeszycie) 
10. Przeanalizuj mapy odpowiadając na poniższe pytania:  

 
a) Nadaj mapie tytuł. 
b) Wymień dwa najważniejsze plemiona na ziemiach polskich 
c) Wymień sąsiadów Polski.  
d) Napisz gdzie i którym roku odbyła się bitwa z Niemcami. 
e) Zaznacz stolicę państwa Mieszka I.  



 
 

 
 

a) Nadaj mapie tytuł. 
b) Wskaż miejsce i rok zawarcia pokoju z Niemcami.  
c) Wymień sąsiadów Polski.  
d) Napisz w jakich miastach w 1000 r. powstały biskupstwa 
e) Zaznacz stolicę państwa polskiego  

 
11. Przeczytaj teksty źródłowe i odpowiedz na pytania: 

 
Otto zdjąwszy z głowy swój diadem cesarski, włożył go na głowę Bolesława na znak 

przymierza i przyjaźni, i dał mu w darze gwóźdź z krzyża Pańskiego wraz z 
włócznią świętego Maurycego, w zamian za to Bolesław ofiarował mu ramię św Wojciecha. 
 
A) Wymień dary, które przekazali sobie Otton III i Bolesław Chrobry. 
B)     Wyjaśnij, jakie miały one znaczenie dla obdarowywanych . 
C)     Jakie wydarzenie opisuje tekst źródłowy 4 
D)     Podaj datę tego wydarzenia.  
 
 



 
Trudno uwierzyć i opowiedzieć, z jaką wspaniałością przyjmował wówczas Bolesław cesarza 
i jak prowadził go przez swój kraj aż do Gniezna. Gdy Otto ujrzał z daleka upragniony gród, 
zbliżył się doń boso ze słowami modlitwy na ustach. Tamtejszy biskup przyjął go z wielkim 
szacunkiem i wprowadził do kościoła, gdzie cesarz zalany łzami, prosił świętego męczennika 
o wstawiennictwo, by mógł dostąpić łaski Chrystusowej. Następnie utworzył zaraz 
arcybiskupstwo. Arcybiskupstwo to powierzył bratu wspomnianego męczennika, Radzimowi 
i podporządkował mu z wyjątkiem biskupa poznańskiego Ungera następujących biskupów: 
kołobrzeskiego Reinberta, krakowskiego Poppona i wrocławskiego Jana.  
 

a) Podaj nazwę wydarzenia, którego dotyczy tekst. 
b) Opisz zachowanie Ottona III przed grobem św. Wojciecha. 
c) Podaj, kto został arcybiskupem gnieźnieńskim. 
d) Napisz, jakie więzy pokrewieństwa łączyły arcybiskupa gnieźnieńskiego i św. 

Wojciecha. 
e) Napisz, który biskup nie został podporządkowany arcybiskupowi gnieźnieńskiemu.  

 
 
 

12. Rozpoznaj przedstawione na rysunkach postaci, właściwie je podpisując.  
 

	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	   	  
 

13. Ponadto może pojawić się zadanie uzupełnij zdania, lub określ, które zdanie jest 
fałszywe a które prawdziwe.  

 


