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Gdy Otto ujrzał z daleka upragniony gród, zbliżył się doń boso ze słowami modlitwy na ustach. Biskup Unger przyjął go z 
wielką czcią i wprowadził do kościoła, gdzie cesarz zalany łzami prosił świętego męczennika o wstawiennictwo, by mógł dostąpić 
łaski Chrystusowej. Następnie utworzył zaraz arcybiskupstwo, zgodnie z prawem (...) Arcybiskupstwo to powierzył bratu 
wspomnianego męczennika, Radzimowi i podporządkował mu z wyjątkiem biskupa poznańskiego Ungera następujących biskupów: 
kołobrzeskiego Reiberna, krakowskiego Poppona i wrocławskiego Jana.  

 
Kronika Thietmara w: Gerard Labuda, Pierwsze państwo polskie, KAW RSW Prasa-Książka –Ruch. Kraków 1989,s.26  
   
 
1. W źródle występuje polski bohater narodowy, który „wyrósł” ponad swoją epokę. Autor tekstu napisał o nim: „święty 

męczennik”. Kogo miał na myśli? (0-1pkt) 
a) św. Metodego 
b) św. Wojciecha 
c) św. Augustyna 

2. Święty męczennik, o którym mowa, zginął w czasie misji chrystianizacyjnej na terenie(0-1pkt) 
a) Prus 
b) Rusi 
c) Wolina 
 

Zakreśl prawidłową odpowiedź w podanych poniżej pytaniach. (0-1 pkt) 
3. Z kim król Kazimierz Wielki zawarł pokój w Kaliszu 

a) z Czechami 
b) Krzyżakami 
c) Węgrami 

 
4. Zjazd gnieźnieński odbył się w roku: (0-1pkt) 

a) 1018r. 
b) 1002r. 
c) 1000r. 
 

Źródło 
(...) Wy (...) daliście się poznać tym, że wasi złożywszy śluby czystości, szybko się im sprzeniewierzyli, skoro zwróciliście broń nie 
przeciw Saracenom, lecz przeciw chrześcijanom, nie dążąc do odzyskania Jerozolimy, lecz do zajęcia Konstantynopola, przedkładając 
dobra doczesne nad bogactwo papieskie. (...) I nie wystarczyło wam wyczerpanie bogactw cesarskich, jako też złupienie bogatych jak 
i biednych, lecz wyciągnęliście ręce po skarby Kościoła, (...) ściągając z ołtarzy srebrne tablice, grabiąc ikony, krzyże i relikwie. 
Wszystko to po to, ażeby Kościół grecki poniżony takimi prześladowaniami odmówił powrotu pod obediencję Stolicy Apostolskiej, 
która dopatrzywszy się u Łacinników zgubnych przykładów i ciemnych sprawek, mogła odnieść się do nich z większą odrazą aniżeli 
do psów. 
        Z listu papieża Innocentego III do przywódców IV krucjaty, 
5. Cytowany fragment listu jest: (0-1pkt) 

a) hymnem pochwalnym na cześć krzyżowców 
b) potępieniem przywódców IV krucjaty 
c) pochwałą dla uczestników IV krucjaty 
 

6. Jaki był cel wypraw krzyżowych? Podkreśl poprawną odpowiedź: (0-1pkt) 
a) odzyskanie Ziemi Świętej 
b) odkrycie nowych lądów 
c) odzyskanie urodzajnych ziem zabranych przez Turków 

 
7. Spośród poniższych wybierz prawidłowa odpowiedź. W czasie wypraw krzyżowych powstały zakony(0-1pkt) 

a) joanitów, dominikanów, cystersów 
b) templariuszy, joanitów, krzyżaków 
c) benedyktynów, dominikanów, krzyżaków 

 
8. Wymień zasadnicze reformy i zmiany wprowadzone w okresie panowania Kazimierza Wielkiego. 

Oceń, czy polityka władcy wobec sąsiadów była słuszna i skuteczna. Uzasadnij odpowiedź. (0-4pkt) 
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9.     Wymień straty spowodowane podziałem Polski na dzielnice: (0-2pkt) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
10.   Wymień trzech najwybitniejszych Twoim zdaniem władców z dynastii Piastów. Wskaż cechy, które wyróżniają ich spośród 
innych: (0-3pkt.) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 


