Test – Ostatni Piastowie
Zad. 1. Skreśl nieprawidłowe fragmenty wstawione kursywą, tak, aby powstały zdania
prawdziwe.
1) Kazimierz Wielki wykupił prawa Jana Luksemburskiego/Ludwika Andegaweńskiego do
tronu polskiego, co ustalono podczas zjazdu w Wyszehradzie.
2) Pokój wieczysty z Krzyżakami w Kaliszu w 1343 roku zawarł Władysław
Łokietek/Kazimierz Wielki.
3) W 1364 roku na zjeździe monarchów w Krakowie wśród gości również pojawił się cesarz
niemiecki/cesarz niemiecki i król czeski. W tym samym roku Kazimierz Wielki założył
Akademię

w

Gnieźnie/Krakowie

mającą

zadanie

przygotowywać

do

zawodu

rzemieślniczego/kształcić młodych studentów.
4) W polityce zagranicznej Kazimierz Wielki koncentrował się przede wszystkim na
działaniach dyplomatycznych/polityce zbrojnej. Natomiast w polityce wewnętrznej dbał o
zamki i mury miast/przywileje możnych.
Zad. 2. Dopasuj do definicji właściwe terminy z ramki i wstaw je w wykropkowane
miejsca.
1) …………………………………… – określenie studentów w średniowieczu
2) ………………………………………………………………… – zakaz omijania miast
z nadanym im prawem składu
3) …………………………………… – podatek płacony z łana w zależności od wielkości
pola uprawnego
4) …………………………………… – prawo zobowiązujące kupców do wystawiania
swoich towarów w miastach obdarzonych tym
przywilejem
5) …………………………………… – trudno dostępne warownie obronne, wznoszone
na wysokich skałach
poradlne, orle gniazda, żacy, prawo składu, prawo przymusu drogowego

Zad. 3. Wpisz znak „X” w ramki obok zdań prawdziwych.
1)

Władysław Łokietek uciekając z Polski, przed Wacławem II królem czeskim,
schronił się na Węgry.
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Władysław Łokietek umocnił sojusz Polski z Węgrami zawierając małżeństwo z

2)

Elżbietą, siostrą króla Węgier.
3)

W 1320 roku Władysław Łokietek koronował się na króla Polski w Gnieźnie.

4)

W 1331 roku tylna straż krzyżacka została rozbita przez wojska polskie pod
Płowcami.

5)

Kazimierz Wielki zmarł bezpotomnie.

6)

W 1364 roku Kazimierz Wielki założył Akademię w Poznaniu.

7)

Uczta u Wierzynka była wielkim przyjęciem wystawionym na cześć króla Polski z
okazji jego urodzin.
Kazimierz Wielki prowadził względem Zakonu Krzyżackiego politykę pokojową

8)

opartą na dyplomacji.
W 1333 roku rozpoczęło się panowanie ostatniego monarchy z dynastii Piastów na

9)

tronie Polski.
Zad. 4. Dopisz w tabeli państwa do danego wydarzenia lub do państw odpowiednie
wydarzenie (dot. panowania ostatnich dwóch Piastów na tronie polskim).

Rok

Wydarzenie historyczne

Państwa biorące udział w wydarzeniu

bitwa pod Płowcami

1)

1331

2)

1348

Czechy, Polska

3)

1364

Polska, cesarstwo niemieckie, Czechy,
Węgry, Cypr, Dania i inne księstwa

4)

Ok. 1340 – 1366

wojna o Ruś Halicką

5)

1343

pokój w Kaliszu

6)

1335

zjazd w Wyszehradzie

Zad. 5. Odpowiedz na pytania zaznaczając jedną poprawną odpowiedź.
1) Wacław II pochodził z:
a) Piastów
b) Przemyślidów
c) Andegawenów
d) Luksemburgów
2) Wacław II po opanowaniu większości ziem polskich:
a) przyłączył je do Czech, oddając część Węgrom
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b) koronował się na króla Polski
c) podzielił się nimi z Zakonem Krzyżackim
d) próbował przekazać je jednemu z Piastów
3) Władysław Łokietek, po powrocie z wygnania z Węgier, rywalizował o panowanie w Polsce
z:
a) Wacławem II i Wacławem III
b) Henrykiem Probusem
c) Janem Luksemburskim
d) Przemysłem II
4) Władysław Łokietek został koronowany w 1320 roku w:
a) Krakowie przez arcybiskupa Świnkę
b) Poznaniu przez arcybiskupa Świnkę
c) Gnieźnie przez arcybiskupa Świnkę
d) Krakowie przez arcybiskupa Świnkę
5) Władysław Łokietek zawarł sojusz z Węgrami:
a) Karola Roberta, wzmocniony małżeństwem swoim z Elżbietą, siostrą króla Węgier
b) Ludwika Andegaweńskiego
c) Karola Roberta, wzmocniony małżeństwem swojego syna Kazimierza z córką Karola
Roberta
d) Karola Roberta, wzmocniony małżeństwem swojej córki Elżbiety z królem Węgier

Wszelkie prawa zastrzeżone – do wykorzystania jedynie w celach niekomercyjnych
Źródło: www.know-howhistoria.pl

