
 

Od 27. 04 do 29.04 2020 

Historia  kl. V a 

 Nauczyciel: Grażyna Dryl 
2. Zagadnienie : Sprawdzian  wiadomości z  działu: Polska pierwszych Piastów 

 Wykażę się wiadomościami  historycznymi   o Polsce pierwszych Piastów 

 Sprawdzian  - Polska pierwszych Piastów                                   

Zad. 1. Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami.                                                         (6 pkt.)   

1) 968                     a) zjazd gnieźnieński   

2) 1138   b) Polska przyłącza do swoich granic Milsko i Łużyce   

3) 1000   c) koronacja Mieszka II na króla Polski    

4) 1025   d) powstanie pierwszego na ziemiach polskich biskupstwa w Poznaniu   

5) 1018   e) wyprawa misyjna biskupa Wojciecha do pogańskich Prusów   

6) 997          f) śmierć Bolesława Krzywoustego i początek rozbicia dzielnicowego   

1   2  3  4  5  6  
             

 Zad. 2. Połącz postacie z odpowiednimi wydarzeniami.                                                  (6 pkt.)              

1) Władysław Herman   

2) Otton III   

  

3) Hodon   

   

4) Gall Anonim   

  

5) biskup Wojciech   

a)  margrabia  niemiecki, który przegrał bitwę pod Cedynią w 

starciu z wojskami polskimi   

b) autor kroniki  Polski  ( początku XII w.  

c) poniósł męczeńską śmierć podczas nawracania pogańskich  

Prusów na chrześcijaństwo    

d) cesarz niemiecki, który pielgrzymował do grobu św.  

Wojciecha   

e) zorganizował wyprawę zbrojną na Ruś Kijowską, która 

zakończyła się zdobyciem Kijowa   

6) Bolesław Chrobry    f) przejął tron po wygnaniu swojego brata z Polski   

 1  2  3  4  5  6   

              

Zad. 3. Uzupełnij tekst wstawiając odpowiednie wyrazy.                                                (5 pkt.)    

Ziemie polskie zamieszkiwały liczne plemiona …………………………… Zwłaszcza dwa z nich, Polanie i 

…………………………… rozwinęły silne organizmy państwowe. Ci ostatni założyli swoje państwo na 

obszarze obecnej …………………………… Ówcześnie, głównymi grodami tego obszaru, były Wiślica oraz 

…………………………… Oba wspomniane plemiona wyznawały – jak wszyscy inni Słowianie – 

……………………………, czyli wiarę w wielu bogów.  

Zad. 4. Połącz terminy z odpowiednimi ich wyjaśnieniami.                                             (6 pkt.)    



1) relikwie       a) osoba nie uznająca religii chrześcijańskiej, wierząca często w wielu bogów   

2) wojowie   b) ich ludność wykonywała specjalne prace na zlecenie dworu oraz dostarczała                                       

różne przedmioty codziennego użytku    

3) denar   c) tytuł najwyższego urzędnika w państwie wczesnopiastowski , zwanym wojewodą   

4) poganin   d) wojownicy wczesnopiastowscy strzegący grodów i zapewniający                                        

bezpieczeństwo władcy    

5) osady służebne   e) nazwa monety wybijanej w czasach wczesnopiastowskich   

6) palatyn   f) szczątki ciał osób uznanych za święte lub przedmioty do nich należące   

1  2  3  4  5  6  

            

Zad. 5. Przyporządkuj do podanych poniżej miast lub obszarów właściwy opis.        (6 pkt.)  

 1) Gniezno    a) miejsce bohaterskiej obrony przed najazdem Henryka V  na gród 

2) Poznań   b) terytorium , które przyłączył  pierwszy król Polski   

3) Głogów             c) siedziba pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich   

4) Łysa Góra              d) pierwsza stolica Polski    

5) Milsko ,Łużyce      e) miejsce kultu pogańskiego   

6) Grody                      f) ziemie będące ostatnim nabytkiem terytorialnym Bolesława Chrobrego   

Czerwieńska               przyłączonym do Polski                             

1  2  3  4  5  6  

            

   Zad. 6. Wstaw P przy zdaniach prawdziwych lub F przy zdaniach fałszywych.         (6 pkt.)    

1) Zgodnie z chronologią legendarnymi władcami Polan byli Sieciech, Lestek i Siemomysł. (P/F)   

2) Otton III podarował Bolesławowi Chrobremu belkę z Krzyża Pańskiego. (P/F)   

3) Z pomocą niemieckiego cesarza Kazimierz Odnowiciel odzyskał władzę w Polsce. (P/F)   

4) Bolesławowi Krzywoustemu udało się podbić najpierw ziemie pogańskich Prusów, a następnie 

Pomorze Zachodnie. (P/F)   

5) Wojownicy Mieszka I byli na utrzymaniu swojego władcy. (P/F)   

6) Męczeńską śmierć z rąk pogan poniósł św. Stanisław. (P/F)   

  

Zad 7. Podpisz właściwe obrazy przedstawiające władców Polski wczesnopiastowskiej  

wybierając imiona i nazwiska z ramki.                                                                             (4 pkt.)  

Bolesław Krzywousty, Mieszko I, Kazimierz Odnowiciel, Mieszko II,  



Bolesław Chrobry, Władysław Herman, Bolesław Śmiały  

 

………………………….   ………………………….  ……………………  …………………...  

………………………….   ………………………….  …………………… ……………………  

Zad. 8. Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji przedstawiającej fragment Drzwi Gnieźnieńskich a 

następnie wykonaj polecenia.                                                                                         (4 pkt.)  

  

a) Z jakim świętym oraz władcą Polski związana jest ilustracja przedstawiająca fragment Drzwi 

Gnieźnieńskich?  

…………………………………………………………………………………………………..  

b) Czego dotyczy przedstawiony fragment? W którym roku nastąpiły te wydarzenia? 

…………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………..  

 Powodzenia. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Odpowiedzi  na poszczególne  pytania prześlij  na e- maila  nauczyciela 

g.dryl@zs.turosnkoscielna.pl       do 30 04. 2020r. 

 PRZYKŁADOWA FORMA – karta  odpowiedzi 

 Zadanie 1 odpowiedź 

1  2  3  4  5  6  
 

          

  Zadanie  2 odpowiedź 

1  2  3  4  5  6  
            

  Zadanie 3. Odpowiedź(  kolejność wyrazów) 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………. 

4. ………………………………. 

5. ……………………………… 

Zadanie 4. odpowiedź 

1  2  3  4  5  6  

            

Zadanie 5. odpowiedź 

1  2  3  4  5  6  

            

Zadanie 6. Odpowiedź  wpisz  słowa prawda lub  fałsz 
 1. 
2.  
3.  
4. 
 5. 
6. 
Zadanie 7. Odpowiedź( zgodnie z kolejnością podaną  na ilustracji) 

1. Władca………………………………………… 

2. ………………………………………………….. 

3. ……………………………………………….. 

4. …………………………………………………… 

Zadanie 8. Odpowiedź 

1. Święty…………………………………………, władca……………………………………. 

2.  Nazwa wydarzenia…………………………………………….. 
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