Test B

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

Początki średniowiecza
Test podsumowujący rozdział IV

………………………………

…………………………………

(KLASA)

Zad. 1. Przyporządkuj postacie do odpowiednich opisów

(DATA)

(6 pkt.)

1) Grzegorz VII

a) przyjął w Rzymie tytuł cesarza

2) Justynian Wielki

b) twórca religii muzułmańskiej

3) Karol Wielki

c) pomysłodawca walki przez chrześcijan o Ziemię Świętą z
muzułmanami

4) Mahomet

d) dążył do przeprowadzenia reformy w kościele

5) Urban II

e) umocnił władzę królewską w Niemczech, a następnie koronował
się na cesarza

6) Otton I

f) próbował odtworzyć dawne imperium rzymskie w basenie Morza
Śródziemnego zdobywając m.in. Italię i Afrykę Północną

Zad. 2. Wstaw znak X obok zasad zwanych pięcioma filarami islamu oraz przepisów tej
religii.

(3 pkt.)

dżihad, czyli pokojowe nawracanie chrześcijan na islam
pielgrzymka raz w życiu do Mekki
post z naciskiem na niepicie alkoholu
publiczne wyznanie wiary zakładające, że Allach jest jedynym Bogiem
modlitwa kilka razy dziennie z twarzą zwróconą w stronę Bagdadu
dżihad, czyli obowiązek walki zbrojnej z niewiernymi
jałmużna dla najbogatszych
Zad. 3. Uporządkuj wydarzenia pod względem chronologicznym.
a) Karol Młot pokonuje muzułmanów pod Poitiers

a

b) podział Kościoła na zachodni i wschodni

b

c) zwołanie synodu w Clermont

c

d) zawarcie porozumienia w Wormacji

d

e) podział państwa Franków w Verdun

e

f) Turcy zdobywają Konstantynopol

f
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(6 pkt.)

Zad. 4. Oceń prawdziwość zdań. Przy zdaniach prawdziwych zaznacz literę P, a przy
fałszywych literę F.

(4 pkt.)

1) Krzyżowcami określa się wszystkich pielgrzymów w średniowieczu. (P/F)
2) Kres Bizancjum położyli Turcy w połowie XV wieku. (P/F)
3) W wyniku bitwy pod Poitiers Europa stała się w całości muzułmańska. (P/F)
4) Majordomowie byli uznawani za następców proroka, określani przywódcami
muzułmańskimi. (P/F)
Zad. 5. Uzupełnij schemat wybierając właściwe z pośród podanych wyrażeń, oznaczonych
literami A – I, i wpisując je w puste ramki.

(5 pkt.)

koronacja cesarza w Rzymie

kryzys monarchii Franków

ziemie wschodnie

część środkowa i
południowa

ziemie zachodnie

Lotar

Karol Łysy

powstanie Niemiec

A) powstanie Włoch

B) powstanie Francji

C) Otton I

D) synod w Clermont

E) układ w Verdun

F) Ludwik Niemiecki

G) Karol Młot

H) Karol Wielki

I) układ w Wormacji
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Zad. 6. 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 był wypowiedzią 6.1 __, która dotyczyła walki o 6.2 __. Wygłoszona
mowa miała miejsce w roku 6.3 __. Uczestnicy wspomnianej w cytowanym tekście wyprawy
nie mieliby walczyć z 6.4 __.
6.1 A. papieża Urbana II

B. cesarza Karola Wielkiego

C. papieża Grzegorza VII

6.2 A. ziemie Prusów

B. Ziemię Świętą

C. Litwę

6.3 A. 1099

B. 1096

C. 1095

6.4 A. Litwinami

B. Turkami

C. Arabami

Zad. 7. Rozwiąż krzyżówkę.

(11 pkt.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3
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1) Uczestnicy wypraw krzyżowych.
2) Jeden z najsłynniejszych w Konstantynopolu, a zarazem przez wieki największych
kościołów w świecie chrześcijańskim, zamieniony przez Turków na meczet.
3) Malowidła na ścianach w Bizancjum.
4) Święta księga muzułmanów.
5) Wykonane z tysięcy drobnych kolorowych kamyków, zdobiły wnętrza bizantyjskich
kościołów.
6) Zapożyczyli je Arabowie od ludności Indii. Współcześnie nazywane są arabskimi.
7) Dynastia władająca Frankami, której przedstawicielem był Pepin Mały.
8) Świątynia prawosławna.
9) Jeden z Zakonów, który głównie zrzeszał Francuzów.
10) Miejsce ukorzenia się cesarza Henryka IV przed papieżem Grzegorzem VII.
11) Przywódcy muzułmańscy po śmierci Mahometa.
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