
1) Odpowiedz (0-1p.) Kto jest autorem poniższej grafiki? ___________________________________

2) Uporządkuj chronologicznie wydarzenia (od najdawniejszych do najpóźniejszych) i wpisz w odpowiednie

rubryki cyfrę od 1 do 4 (1 oznacza wydarzenie najwcześniejsze, a 4 najpóźniejsze) (0-4 p.)

pokój wieczysty w Kaliszu

ślub króla Kazimierza z Adelajdą heską

śmierć księcia halicko-wołyńskiego Jerzego II

pokój w Namysłowie

3)  Wyjaśnij pojęcia (0-2 p.) :

A) parantela -

B) żupa solna -

4)  Odpowiedź na pytanie (0-1 p.) Kogo oskarżono o kradzież insygniów koronacyjnych z grobu Kazimierza

Wielkiego? _________________________________________________________________

5)  Zaznacz prawidłową odpowiedź (0-1 p.) Która z sióstr Kazimierza Wielkiego było żoną Karola Roberta?

A) Elżbieta B) Kunegunda C) Jadwiga

6)  Uzupełnij luki (0-5p.) Kazimierz Wielki urodził się w _______ roku w miejscowości ______________, w

ziemi  ___________________,  jako  syn  księcia  Władysława  zwanego  ______________________.  Jako

jedyny z władców polskich został na trwałe obdarzony przez potomność przydomkiem_________________.

7)  Odpowiedź na pytanie (0-1p.) Który z wymienionych władców był dziadkiem Kazimierza po mieczu?

A) Kazimierz Opolski

B) Bolesław Pobożny

C) Kazimierz Konradowic

D) Leszek Czarny
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8)  Wpisz prawidłową datę przy wydarzeniu z podanych pod tabelą dat (0-4p.)

drugi zjazd wyszehradzki

suplika króla Kazimierza w sprawie utworzenia uniwersytetu

koronacja Kazimierza Wielkiego

śmierć arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława
a) 1338 b) 1333 c) 1341 d) 1363 

9)  Dokończ prawidłowo zdanie (0-1p.) Na procesie warszawskim nie przesłuchano 50 zaprzysiężonych

świadków:

a)  z obawy przed zemstą Krzyżaków

b) ze względu na zbyt  długie  procedury sądowe i  konieczność  wyjazdu świadków dla załatwienia

własnych spraw

c) z powodu zakazu wydanego przez papieża

10)  Zaznacz  odpowiedź  właściwą  (0-1p.)  Polska  w  czasie  panowania  Kazimierza  Wielkiego  znacząco

przesunęła swoje granice na wschód.

a. prawda b. fałsz

11)  Zaznacz  prawidłową  odpowiedź  (0-1p.)  Którego  wydziału  zabrakło  na  uniwersytecie krakowskim

założonym przez Kazimierza Wielkiego?

a. sztuk wyzwolonych

b. medycyny

c. teologii

d. prawa

12) Odpowiedz na pytania (0-2p.)  Którego miasta dotyczy tekst źródłowy? Z jakim źródłem mamy tu do

czynienia? __________________________________ ___________________________________

Przeto my, Kazimierz z Bożej Łaski król Polski […], podając do wiecznej pamięci, zawiadamiamy wszystkich i

każdego z osobna, tak teraz żyjących jak i w przyszłości, którzy treść niniejszego pisma będą czytać, że, ponieważ

powinniśmy z urzędu królewskiego nam danego przez Boga pomnażać coraz bardziej pożytki naszego królestwa,

by stąd dochód teraźniejszy i przyszły wzrastał dla nas i dla naszych następców, biorąc nadto pod uwagę stałą i

niezwykłą mądrość przezornych mężów Jana zwanego Kiesselhuth i Konrada, jego towarzysza, im obu i każdemu

z nich oddzielnie, nadaliśmy, dajemy i udzielamy na podstawie dojrzałej rady naszych baronów pewną równinę

[…]  niezajętą  i  opuszczoną,  dla  założenia  lub  zasadzenia  tam  miasteczka  lub  miasta,  posiadającego  i

przestrzegającego prawa niemieckiego magdeburskiego, które to miasto winno nazywać się Kunigesburg.

13)  Zaznacz  prawidłową  odpowiedź  (0-1p.)  Który  z  wymienionych  poniżej  duchownych  cieszył  się

protekcją króla Kazimierza i dzięki temu otrzymał sakrę biskupią?

a) Klemens Pierzchała b) Jarosław z Bogorii c) Bodzęta z Wrześni
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14)  Połącz strzałkami  podane poniżej  informacje dotyczące procesów polsko-krzyżackich w 2 logiczne

czteroelementowe ciągi (0-2p.) 

Kazimierz Wielki                    Inowrocław                    1339                     Warszawa

Władysław Łokietek                  Uniejów                 opat Mikołaj                   1321

15) Odpowiedz na pytania (0-2p.)  W którym roku i z jakiej okazji złożył opisaną tu wizytę w Polsce król

węgierski Ludwik? ___________________________________________________________________

…gdy wspomniany tu Ludwik węgierski przybył do Krakowa, naprzód zabiegli  mu drogę  w Sączu i dalej

panowie i  starszyzna Królestwa Polskiego i  ze czcią  go spotkawszy do Krakowa odprowadzili.  Gdy tam

wjeżdżał  ,  wyszli  mu  na  spotkanie  za  miasto  do  góry  Lasoty  mieszczanie  krakowscy  z  purpurowymi

chorągwiami, oraz zarządzili, aby cała społeczność rajców niosła chorągiew, na której był wyobrażony herb

miasta i klucze […] i tym sposobem z wielką czcią, poprzedzeni przez procesję duchowieństwa, odprowadzili

go aż do większego kościoła zamkowego.

16) Wymień przynajmniej 3 miasta, które poręczyły traktat kaliski w 1343 r. (0-3 p.)  _________________

______________________________________________________________________________________

17) Podkreśl  właściwą  odpowiedź  (0-1p.) Czy z okazji krakowskiego zjazdu monarchów zorganizowano

turniej rycerski? TAK / NIE

18)  Odpowiedz  na  pytanie  (0-1p.)  Kto  pochował  poległych  (z  obu  stron)  po  bitwie  pod  Płowcami  i

ufundował na polu bitwy kaplicę? ______________________________________

19)  Zaznacz prawidłową  odpowiedź  (0-1p.)  Król  Kazimierz ufundował  lub przebudował  w Małopolsce

około:

a) 30 kościołów b) 60 kościołów c) 90 kościołów 

20) Uzupełnij lukę (0-1p.) Krzysztofowi Ożogowi udało się ustalić, że w l. 1306-1382 wyższe wykształcenie

posiadały w Polsce co najmniej __________ osoby.

21) Podkreśl  właściwą  odpowiedź  (0-1p.) Czy ówczesny królewicz Kazimierz brał udział w bitwie pod

Płowcami? TAK / NIE

22) Podaj prawidłowe odpowiedzi (0-2p.) W którym kościele i kto nałożył na skronie Kazimierza Wielkiego

koronę królewską? _____________________________________________________________
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23) Podaj prawidłową odpowiedź (0-1p.) Przedstawiona poniżej moneta to? _________________________

24) Połącz w pary osoby z ich ziemią rodzinną (0-4p.) 1. _____ 2. ______ 3. _____ 4. ______

1. Bolesław Trojdenowic a. Kujawy

2. Władysław Łokietek b. Pomorze Gdańskie

3. Piotr Święca c. Czechy

4. Karol IV Luksemburski d. Mazowsze

25) Zaznacz prawidłową  odpowiedź  (0-1p.) Według ustaleń  współczesnych badaczy liczba mieszkańców

Krakowa w II połowie XIV wieku była zbliżona do:

a) ok. 10 tys. b) ok. 25 tys. c) ok. 50 tys.

26) Zaznacz prawidłową odpowiedź (0-1p.) Władca, której z wymienionych dynastii w razie bezpotomnej

śmierci Kazimierza Wielkiego miał przejąć władzę w Polsce?

a. Wittelsbachów

b. Luksemburgów

c. Habsburgów

d. żadnej z wymienionych

27) Podaj  prawidłową  odpowiedź  (0-1p.)  Podaj  imię  i  nazwisko aktora, który zagrał  postać  Kazimierza

Wielkiego w filmie Ewy i Czesława Petelskich pt. „Kazimierz Wielki” ______________________________

28) Odpowiedz na pytania do tekstu źródłowego (0-6p.)

Po powrocie [Kazimierza] z tryumfem pomyślności do Krakowa, gdzie był wspaniale przez kler i lud przyjęty,

zdarzyło się,  że za podszeptem diabła, niejaki  Marcin Baryczka,  wikariusz katedry krakowskiej,  został  przed

królem fałszywie  oskarżony  przez  jego  przybocznych,  w dzień  św.  Łukasza  uwięziono  go,  a  następnej  nocy

utopiono w rzece Wiśle, bez żadnej przyczyny, zupełnie niewinnego. Odtąd, niestety, wszelka pomyślność odstąpiła

króla, który pierwej nad nieprzyjaciółmi szczęśliwie tryumfował. Odtąd książęta litewscy napadali na księstwo

ruskie […] obracając [je] w popiół i perzynę.

1. Skąd pochodzi ten fragment tekstu?________________________________________________________

2. W którym z wcześniejszych żywotów polskiego świętego pojawia się motyw zabójstwa duchownego, co

sprowadza nieszczęście na panującego i kraj? __________________________________________________

3. Gdzie, według tradycji zapisanej przez Jana Długosza, miał król ufundować kościoły pokutne, by odkupić

grzech zabójstwa księdza Baryczki? (wymień cztery z siedmiu): __________________________________
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29)  Podaj prawidłową odpowiedź (0-1p.) W jakim mieście stoi pomnik Kazimierza Wielkiego znajdujący

się na poniższym zdjęciu? __________________________

30)  Podaj  prawidłową  odpowiedź  (0-1p.)  Podaj  rok  powstania  Uniwersytetu  Kazimierza  Wielkiego  w

Bydgoszczy _______________
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