
Historia 9,10 

Temat lekcji: Polska dzielnicowa – rozwiąż test (temat przerobiony jeszcze w szkole) 

WYKONAJ TEST Z ROZBICIA DZIELNICOWEGO – PRZESŁAĆ DO 29.04 (obowiązkowo) 

1. Który z synów Bolesława Krzywoustego po jego śmierci w 1138 r. objął władzę w 

dzielnicy senioralnej? 

 

a) Kazimierz Sprawiedliwy  

b) Władysław Wygnaniec 

c)  Mieszko Stary  

d) Mieszko Młody 

  

2. Dzielnica senioralna to inaczej dzielnica: 

 

a)pryncypacka  

b)pryncypialna  

c)pryncepska  

d)pryncypalna 

  

3. Do dzielnicy senioralnej należały tereny: 

 

a)Wielkopolska, pas środkowy Polski z Gnieznem i Krakowem, 

b) Pomorze Zachodnie Małopolska, pas środkowy z Gnieznem i Krakowem,  

c)Mazowsze Wielkopolska, pas środkowy Polski z Gnieznem, Śląsk  

d)żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 

  

4. Dzielnica senioralna: 

 

a)nie była dziedziczna 

b) była dziedziczna  

c)była dziedziczna, ale tylko pod warunkiem, że senior miał więcej niż czterech synów 

d) była dziedziczna, ale pod warunkiem, że zgodę na dziedziczenie wydał arcybiskup 

gnieźnieński  

5. Wskutek walki o władzę i wojny domowej Władysław w 1146 r.: 

a)został zabity przez braci  

b)został wypędzony z kraju  

c)skazano go na areszt domowy na Śląsku  

d)żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa  

6.  skutek interwencji niemieckiej Bolesław Kędzierzawy musiał oddać synom Władysława 

jego dobra dziedziczne i złożyć hołd lenny jednemu z władców niemieckich, był to: 

a)Konrad III Barbarossa  

b)Konrad III Barbarella  



c)Fryderyk Barbarossa  

d)Fryderyk Barbarella  

 

7. Kazimierz Sprawiedliwy, kolejny z synów Krzywoustego, który objął dzielnicę senioralną, 

aby potwierdzić swoje do niej prawo i zapewnić dziedzictwo swoim potomkom, zwołał zjazd 

możnych i duchowieństwa, który odbył się: 

a)w 1180 r. w Łańcucie  

b)w 1180 r. w Łęczycy  

c)w 1190 r. w Łączycy  

d)w 1190 r. w Łęcznej  

 

8. Posługi na swoją rzecz w dobrach kościelnych, z których Kazimierz musiał zrezygnować w 

zamian za uznanie jego prawa do krakowskiego tronu, to: 

a)stancja i podwody  

b)stacja i podwozy  

c)stacja i podwody  

d)stancja i podwózka  

 

9. Książę, który na początku XIII w. ustabilizował sytuację w Krakowie i umocnił swoją 

władzę, to: 

a)Leszek Biały, syn Bolesława Kudłatego 

b) Leszek Biały, syn Kazimierza Sprawiedliwego  

c)Leszek Czarny, syn Kazimierza Sandomierskiego  

d)Leszek Czarny, syn Konrada Mazowieckiego  

 

10. Jednym ze skutków rozbicia dzielnicowego Polski było: 

a)osłabienie kraju na arenie międzynarodowej  

b)przywrócenie zależności Pomorza Wschodniego od Polski  

c)uzależnienie administracji i urzędników poszczególnych dzielnic od seniora w Krakowie 

d)włączenie Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej do dzielnicy senioralnej  

 

 

Temat lekcji 10. Odbudowa Królestwa Polskiego 

 

Przepisz i uzupełnij 

 

W świadomości Polaków mimo rozbicia dzielnicowego utrzymywało się poczucie jedności 

państwowej (zwłaszcza wielu widziało negatywne skutki tego rozbicia 

- wypisz negatywne skutki rozbicia dzielnicowego 

W drodze do zjednoczenia Polski niezbędne było zdobycie Krakowa  

- wpisz dlaczego 

 



Etapy zjednoczenia Polski: 

 

I. Rywalizacja m/ Władysławem Łokietkiem a Henrykiem Probusem: 

 W 1288 Henryk Probus  …………………. 
II. 1295 koronacja w Gnieźnie Przemysła II na króla Polski 

 Wypisz ziemie, które miał PII i dlaczego stracił tron 

III. 1300 koronacja ks. czeskiego na króla Polski 

 Wypisz ziemie, które zjednoczył oraz zasługi dla państwa polskiego 

IV. Dojście do władzy Władysława Łokietka 

 Opisz jego problemy na początku walki o koronę (sprzeciw pod przywództwem 

Jana Muskaty i bunt wójta Alberta oraz skutek negatywny w 1308 r) 

V. 1320 koronacja W. Łokietka na króla Polski w Krakowie 

 Napisz jakie ziemie zjednoczył Łokietek 

VI. Wojna z Krzyżakami: 

 Opisz przyczynę, przebieg i układ. 

 

Notatkę uzupełnioną przesłać do 4.05 +3 pytania testowe podsumowujące temat 

zjednoczenia Polski 

 

 

 

 

 

WOS 

Temat lekcji: Władza sądownicza w Polsce. 

 

1. W Polsce władzę sądowniczą tworzą: 

 Sądy 

 Trybunały 

2. Sądy dzielimy na: 

 Sąd Najwyższy 

 Sąd powszechny 

 Sąd administracyjny 

 Sąd wojskowy 

3. Trybunały w Polsce to: 

 Stanu 

 Konstytucyjny 

4. Sądy i trybunały są niezależne (suwerenne) od władzy wykonawczej i ustawodawczej 

i wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Zasady polskiego wymiaru sprawiedliwości: 

 Niezawisłości 

 Jednolitości 

 Kolegialności 

 Jawności postępowania 

 Instancyjności 

 Opisz krótko każdą zasadę 

6. Udziel krótką odpowiedź – czym zajmują się poszczególne sądy w Polsce. 
Wykonaj notatkę do 6.05 

Przypominam, że obowiązkowy był test z Historii do 10.04 i WOS do 4.04 


