
Praca kontrolna nr 1 z Historii          (BHJ) 

Imię i nazwisko………………………………………………..…………………….   Semestr…………………. 

1 1. Uzupełnij tekst, wpisując brakujące słowa.  (  3 p.) 

1 W średniowiecznej Europie ukształtował się nowy system społeczny, który z czasem został nazwany feudalizmem. 

Opierał się on na systemie zależności, w którym właściciel ziemi, nazywany (A) __________________ zawierał 

umowę z człowiekiem szukającym pomocy, nazywanym wasalem. Wasal otrzymywał ziemię, którą określano jako 

(B) __________________. Przekazanie odbywało się w uroczystej formie nazywanej (C) __________________ 

 

1 2. Uzupełnij tekst. Wpisz brakujące słowa. (  3 p.) 

Cechą charakterystyczną feudalizmu stało się wzajemne powiązanie zależnych od siebie seniorów i wasali 

w hierarchii feudalnej, na której szczycie znajdował się zwykle władca. Ponieważ nie podlegał on nikomu, 

nazywano go (A) __________________ . Poniżej znajdowali się wasale różnych szczebli, zarówno świeccy, 

jak i (B)__________________. Poza tą hierarchią znaleźli się (C) __________________, którzy nie byli 

wasalami. Za otrzymaną do uprawy ziemię odpracowywali oni tzw. rentę feudalną. 

1 3. Uporządkuj w kolejności chronologicznej wydarzenia. W tym celu wpisz obok nich numery od 1 do 4. (  2 p.) 

________ koronacja Ottona I na cesarza 

________ ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny 

________ bitwa pod Poitiers 

________ koronacja Karola Wielkiego na cesarza 

2 4. Dopisz do każdego władcy związane z nim wydarzenia wybrane spośród podanych.     (  4 p.)       

3  podbój Pomorza Gdańskiego i Zachodniego, utworzenie biskupstwa w Płocku, uzależnienie władcy od palatyna 

Sieciecha, sojusz z Czechami i Pomorzanami, zaprzestanie płacenia Czechom trybutu ze Śląska, wydzielenie dzielnic 

dla Zbigniewa i Bolesława, koronacja na króla Polski, określenie zasad dziedziczenia władzy w Polsce, ucieczka na 

dwór niemiecki i interwencja Henryka V 
 

Bolesław Śmiały: ________________________________________________________ 
 

Władysław Herman: _____________________________________________________ 
 

Bolesław Krzywousty: ____________________________________________________ 
 

Zbigniew: _______________________________________________________________ 

5. Uporządkuj w kolejności chronologicznej wydarzenia. W tym celu wpisz obok nich  numery od 1 do 4. (  2 p.) 
_____ chrzest Mieszka I, 
_____ małżeństwo Mieszka I z Dobrawą, 
_____ założenie biskupstwa misyjnego w Poznaniu, 
_____ małżeństwo Mieszka I z Odą. 
 
1 6. Przyporządkuj rok i postać historyczną do podanych wydarzeń.    (  5 p.) 

Henryk II, Otton III, biskup Wojciech, Bolesław Chrobry, Brzetysław 

1000, 1018, 1025, 997, 1038 

_________________________________________ misja chrystianizacyjna na Pomorzu –  
_________________________________________ zjazd gnieźnieński – 
_________________________________________ pokój w Budziszynie – 
_________________________________________ najazd Brzetysława – 
_________________________________________ koronacja na króla Polski  


