Test B

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

Społeczeństwo średniowiecza
Test podsumowujący rozdział V

………………………………

…………………………………

(KLASA)

Zad. 1. Przyporządkuj opisy do właściwych postaci.

(DATA)

( 5 pkt.)

1) wójt

a) stał na czele wsi

2) opat

b) kandydat na rycerza, który m.in. uczył się zachowania przy stole
usługując panu

3) sołtys

c) władca, pan, który przekazywał innym dobra ziemskie

4) paź

d) kierował życiem klasztornym

5) senior

e) pobierał w mieście daniny na rzecz swojego pana
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Zad. 2. Oceń prawdziwość zdań. Przy zdaniach prawdziwych zaznacz literę P, a przy
fałszywych literę F.

(6 pkt.)

1) Hołd lenny był składany panu seniorowi przez wasali, którymi byli zarówno rycerze, jak
również chłopi (P/F)
2) Formą wzrostu umiejętności rycerza były nie tylko turnieje rycerskie, ale również polowania.
(P/F)
3) Lokacją określano utworzenie jedynie nowych miast, ale w żadnym razie nie wsi. (P/F)
4) Wśród mieszczan patrycjusze byli najliczniejszą, a zarazem najbogatsza grupą. (P/F)
5) Do średniowiecznych zakonów żebraczych nie zaliczali się cystersi. (P/F)
6) Styl gotycki rozwijał się w Polsce dopiero po zakończonym budownictwie ostatnich
obiektów romańskich w XIV wieku. (P/F)
Zad. 3. Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie odpowiedz na pytania.

(3 pkt.)

„Liczne umartwienia przebyć potrzeba, aby trafić do tej chwalebnej ojczyzny, cała się wydała
na potok cierpień i ciało swoje licznemi plagami z zupełnym poddanie się trapiła, a codzienną
wstrzemięźliwością i postem tym więcej się wycieńczała (…) Gruby chleb i trochę gorącej zupy
stanowiło zwykle jej pożywienie (…) Na ciele nosiła twardą włosiennicę, a biodra pasem z
końskim włosów utkanych tak mocno ściskała, że się od niego rany w tym miejscu robiły. Zimą
i latem chodziła boso w jednej tylko sukni i w prostym płaszczu bez żadnego futrzanego okrycia,
a ponieważ nigdy się nie zdarzyło, aby pomimo mrozu i śniegu tak na pół ubrana do kościoła
nie poszła, zdawałą się być cała zziębnięta, a z ran na rękach i nogach krople krwi się sączyły
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(…) We dnie i w nocy ostrym kaleczyła się biczowaniem, a nie poprzestając na razach, własną
ręką sobie zadanych, rozkazywała poufalszym swego dworu niewiastom, aby ją do krwi
chłostały”.
Przedstawiony dokument dotyczył 3.1 __. W myśl dokumentu wierna koncentrowała się w
życiu na 3.2 __. Celem takiego życia prowadzonego przez wierną nie było 3.3 __.
3.1

A. pasowania na rycerza

3.2 A. pomnożeniu majątku

B. reguły zakonnej
B. wyrzeczeniu się wygód

C. ascezy
C. rozwoju intelektualnym

3.3 A. korzystne wyjście

B. odpokutowanie swoich

C.

uzyskanie

za mąż

grzechów

wiecznego

życia

Zad. 4. Przyjrzyj się ilustracjom,
a następnie wykonaj polecenia. (12 pkt.)

1. ______________________________
a)

Podpisz

ilustracje

rozpoznając

2. ____________________________
właściwy

styl

architektoniczny

budownictwa

średniowiecznego.
b) Przyporządkuj cechy charakterystyczne do odpowiedniego stylu architektonicznego.
Ilustracja 1 – _____________________________________________________________
Ilustracja 2 – _____________________________________________________________
A. witraż

E. grube mury

I. dużo światła we wnętrzu

B. przypory

F. rozeta

J. wysokie okna

C.

łuki

w

kształcie

G. budowla wykonana z

podkowy

cegły

D. półmrok we wnętrzu

H. małe okna
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Zad. 5. Uszereguj w kolejności chronologicznej zajęcia chłopskie związane z polem.(5 pkt.)
a) zasiew pola

1

b) oranie pola pługiem

2

c) karczowanie lasu pod pole orne

3

d) młócenie zboża

4

e) ścinanie zboża sierpami

5

Zad. 6. Przyporządkuj zadania, które miały do wypełnienia poszczególne stany wybierając
odpowiednie wyrażenia i wpisując ich literki (od a do g) pod nazwą stanu.

Duchowieństwo

Rycerstwo

Mieszczanie

(7 pkt.)

Chłopi

a) doradzali władcom znając język dyplomacji, czyli łacinę
b) chronili mieszkańców oraz państwo przed zagrożeniami
c) mieli zakaz opuszczania użytkowanej i zamieszkanej przez siebie ziemi
d) organizowali średniowieczne szkolnictwo np. na uniwersytetach
e) za użytkowaną ziemię, której nie byli właścicielami, płacili panu podatek
f) nie podlegali sądom królewskim, lecz mieli swoje własne sądy
g) jedna z grup tego stanu zrzeszała się w ramach cechów
Zad. 7. Przyporządkuj opisy do właściwych terminów historycznych oraz podpisz
wskazane strzałkami elementy uzbrojenia rycerza.
1) tarcza

a) za jej pomocą zrzucano przeciwnika z konia

2) rękawica

b) znajdował się pod nim kaftan chroniący przed zimnem

3) ostrogi

c) znajdował się na niej herb rodu rycerskiego

4) zbroja

d) hełm z ruchomą osłoną na twarz

5) przyłbica

e) rzucano ją chcąc wyzwać przeciwnika na pojedynek

6) kopia

f) pomagały rycerzowi w kierowaniu koniem
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( 8 pkt.)

___________________

_________________

____________________
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