
Klasa Vc 

 

Temat 1: Porządkujemy wiedzę z działu społeczeństwo, władza i kultura średniowiecznej Europy 

 

 

           KARTA PRACY  

 

Zadanie 1. Połącz liniami pojęcia z właściwymi objaśnieniami  

A. czynsz                                      1.  wiedza religijna na temat Boga, człowieka oraz prawd wiary 

B. teologia                                   2. świadczenie składane przez chłopów właścicielowi wsi 

C. konkordat                               3. rodzaj szkoły wyższej  

D. uniwersytet                            4. porozumienie między Kościołem a państwem  

 

Zadanie 2. Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej. Wpisz w luki cyfry od 1 do 3. Cyfrę 1 wpisz 

obok wydarzenia, które było chronologicznie pierwsze itd. 

A. Niemiecki władca Otton I zajął Rzym………… 

B. Zakończenie konfliktu pomiędzy papiestwem a cesarstwem (ugoda w Wormacji)……… 

C. Pierwsza wyprawa krzyżowa do Ziemi Świętej ……….. 

 

Zadanie 3. Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz prawda - jeśli zdanie jest prawdziwe lub fałsz - jeśli jest       

fałszywe 

 

                                                Zdania  
 

prawda fałsz 

Styl gotycki to strzeliste budowle o cienkich murach z dużymi oknami 
 

P F 

Styl romański to masywne konstrukcje o grubych murach i małych oknach 
 

P F 

Konflikt papiestwa z cesarstwem zakończył się ugodą w Wormacji w 1122 roku 
 

P F 

Wyprawy krzyżowe były organizowane w XIV  i XV wieku 
 

P F 

 

Zadanie 4. Wyjaśnij znaczenie terminu pańszczyzna  

 

pańszczyzna - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Kartę pracy wypełniamy najlepiej w terminie do 30.04.2020 roku 



Temat 2: Narodziny państwa polskiego 

 

1. We wczesnym średniowieczu ziemie polskie zamieszkiwało wiele plemion słowiańskich. Najsilniejsi z nich 

to Polanie, którzy w X wieku podbili pozostałe plemiona i utworzyli państwo Polan ze stolicą w Gnieźnie. 

2. Pierwszym historycznym władcą Polski był Mieszko I z dynastii Piastów.  

3. Ważnym osiągnięciem Mieszka I było przyjęcie chrztu. Było to możliwe dzięki małżeństwu władcy z 

czeską księżniczką Dobrawą. 

 

 

                                            
 

      Książę Mieszko I - pierwszy władca Polski  

 

Zapamiętaj!  

 książę Mieszko I (od ok. 960r. – 992r.) - pierwszy władca Polski  

 966 rok – chrzest Polski  

Skorzystajcie z  portalów edukacyjnych: 

https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,osoby,160,dobrawa_-_pierwsza_polska_ksiezna.html  

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/historia 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 
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