Test A

………………………………………………………………………
(IMIĘ I NAZWISKO)

Początki średniowiecza
Test podsumowujący rozdział IV

………………………………

…………………………………

(KLASA)

Zad. 1. Przyporządkuj postacie do odpowiednich opisów

(DATA)

(6 pkt.)

1) Otton I

a) Bizancjum w okresie swojej świetności

2) Karol Młot

b) zaapelował podczas synodu w Clermont o wyzwolenie Ziemi
Świętej spod władzy muzułmańskiej

3) Justynian Wielki

c) ukorzył się przed papieżem w Canossie

4) Henryk IV

d) prorok jedynego Boga Allacha

5) Mahomet

e) koronowany na cesarza rzymskiego

6) Urban II

f) zwycięzca spod Poitiers nad Arabami

Zad. 2. Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie odpowiedz na pytania.

(4 pkt.)

(…) powinniście dążyć do tego, aby siłę waszej gorliwości obrócić na jaką bądź inną bożą i
waszą sprawę. Wszak jest koniecznością, abyście niezwłocznie podążyli z pomocą waszym
braciom zamieszkującym na Wschodzie i potrzebującym waszej, niejednokrotnie obiecywanej
im pomocy. Na nich zwalili się bowiem, jak o tym większości z was już doniesiono, Turcy i
Arabowie, którzy dotarli aż do Morza Śródziemnego. (…) Zajmując coraz dalsze ziemie tychże
chrześcijan (…) Dlatego zwracam się z pokorną prośbą, abyście (…) w porę pomogli
wschodnim chrześcijanom i wypędzili z granic chrześcijańskiego świata ludzi tego niecnego
rodzaju (…) Wszystkim idącym tam, w wypadku ich zgonu na lądzie czy na morzu, lub w boju
z poganami, od tej chwili odpuszczone będą grzechy. To przyrzeczenie idącym daję ja jako
upoważniony przez Boga.
Przedstawiony tekst dotyczy synodu w 2.1 __ Podczas niego przemawiał 2.2 __. Wezwał on
wtedy 2.3 __ do walki o odzyskanie z rąk pogan 2. 4 __
2.1 A. Rzymie
2.2 A.papież Grzegorz VII

B. Wormacji
B.papież Urban II

C. Clermont
C. cesarz Otton I

2.3 A. prawosławnych

B. chrześcijan

C. muzułmanów

2.4 A. Ziemi Świętej

B. Litwy

C. ziemi Prusów

Zad. 3. Oceń prawdziwość zdań. Przy zdaniach prawdziwych zaznacz literę P, a przy
fałszywych literę F.

(4 pkt.)

1) Kalif był tytułem urzędników w państwie Franków. (P/F)
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2) Freski to obrazy o tematyce religijnej – wykonane z tysięcy drobnych kolorowych kamyków.
(P/F)
3) Krucjaty pochodziły od słowa oznaczającego krzyż. (P/F)
4) Odpowiednikiem papieża w kościele wschodnim był patriarcha. (P/F)
Zad. 4. Rozwiąż krzyżówkę.

(11 pkt.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1) Pierwsza dynastia władająca państwem Franków.
2) Najważniejsze miasto Ziemi Świętej.
3) Świątynia muzułmańska.
4) Umowa zawierana między Kościołem a danym państwem.
5) Rozłam w Kościele chrześcijańskim.
6) Przygraniczne obszary w państwie Franków.
7) Obrazy o tematyce religijnej tworzone głównie na desce.
8) Tytuł władcy imperium bizantyjskiego.
9) W kościele najcięższa kara polegająca na wykluczeniu ze wspólnoty.
10) Zakon rycerski, który z Ziemi Świętej przeniósł się na Cypr, Rodos, a następnie na Maltę.
11) Język, którym posługiwała się ludność Bizancjum.
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Zad. 5. Uzupełnij schemat wybierając właściwe z pośród podanych wyrażeń, oznaczonych
literami A – I, i wpisując je w puste ramki.

(5 pkt.)

Frankowie przyjmują chrzest

zwycięstwo Franków nad Arabami pod Poitiers

skutki

przejęcie rzeczywistej władzy przez
majordomów

zrzucenie z tronu ostatniego władcy z
dynastii Merowingów

A) obronienie chrześcijaństwa w Europie
B) zatrzymanie pochodu Arabów w Europie
C) powstanie Francji
D) Karol Wielki

E) układ w Verdun

F) Pepin Mały

G) Karol Młot

H) Chlodwig

I) układ w Wormacji
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Zad. 6. Uporządkuj wydarzenia pod względem chronologicznym.
a) ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny

a

b) upadek Konstantynopola

b

c) początek I krucjaty do Ziemi Świętej

c

d) koronacja Karola Wielkiego w Rzymie

d

e) zwycięstwo Franków nad muzułmanami pod Poitiers

e

(6 pkt.)

f

f) koronacja Ottona I w Rzymie

Zad. 7. Wstaw znak X obok zasad zwanych pięcioma filarami islamu oraz przepisów tej
religii.

(3 pkt.)

pielgrzymka do Medyny
modlitwa 7 razy dziennie
post z naciskiem na jedzenie mięsa drobiowego
publiczne wyznanie wiary mówiące m.in. o Mahomecie, jako wysłanniku Boga Allacha
jałmużna
dżihad, czyli obowiązek walki zbrojnej z niewiernymi
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