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Imię i nazwisko .................................................
Klasa ...................................

karta pracy klasa 5
Zadanie 1

Uzupełnij tekst.
Utworzenie nowego ośrodka miejskiego lub wsi nazywamy
...................................................... Początkowo władzę w mieście w imieniu jego
właściciela sprawował ....................................................... Centralnym placem
miasta był ....................................................... Siedzibę władz miejskich stanowił
....................................................... Najbogatsze średniowieczne miasta były
otoczone .................................... .....................................
Zadanie 2

Wyjaśnij znaczenie podanych pojęć.
kopista – .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
zakon – ...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Zadanie 3

Skreśl w nawiasie błędne informacje, tak aby powstały zdania prawdziwe.
Skryptorium to pomieszczenie, w którym zakonnicy (wspólnie spożywali posiłki /
przepisywali księgi).
W VI wieku na górze Monte Cassino we Włoszech powstał klasztor założony przez
świętego (Franciszka / Benedykta).
Głównymi zajęciami mieszkańców średniowiecznych miasta były rzemiosło i (handel /
udział w turniejach).
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Zadanie 4

Przyjrzyj się ilustracji. Następnie wykonaj polecenia.

A. Napisz, jaki styl architektoniczny reprezentuje przedstawiona budowla.
...............................................................................................................................
B. Podaj dwie cechy charakterystyczne dla ukazanego stylu w architekturze.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Zadanie 5

Dopisz do podanych wyjaśnień właściwe pojęcie.
................................................ – szkoła wyższa, w której w średniowieczu nauka
odbywała się po łacinie.
................................................ – siedziba zakonu, którą kierował opat.
Zadanie 6

Połącz pojęcia z odpowiednimi wyjaśnieniami. Jedno z nich jest niepotrzebne. Do
litery z hasłem dopisz właściwą cyfrę z definicją.
A. wasal
B. senior
C. zasadźca
1. zajmował się tworzeniem nowej osady
2. składał hołd lenny
3. stał na czele samorządu w średniowiecznym mieście
4. nadawał ziemię w systemie feudalnym
A – ........, B – ........, C – .........
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Zadanie 7

Połącz pojęcia z odpowiednimi wyjaśnieniami. Jedno z nich jest niepotrzebne. Do
litery z hasłem dopisz właściwą cyfrę z definicją.
A. zakonnicy
B. chłopi
C. mieszczanie
1. byli najliczniejszym stanem w społeczeństwie średniowiecznym
2. składali śluby ubóstwa, celibatu i posłuszeństwa
3. zajmowali się głównie handlem i rzemiosłem
4. mieli za zadanie walczyć w obronie władcy i wiary chrześcijańskiej
A – ..... B – ..... C – .....
Zadanie 8

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zaznacz literę „P” przy
zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.
1.

Władzę w nowo założonym mieście, w imieniu jego
właściciela, sprawował wójt.

P

F

2.

Średniowieczny ołtarz autorstwa Wita Stwosza znajduje się w
kościele Mariackim w Krakowie.

P

F

3.

Miniatury to nazwy książek używanych w średniowiecznych
uniwersytetach.

P

F

Zadanie 9

Podkreśl właściwe dokończenie zdania.
Lokacją nazywamy
A. sąd w średniowiecznym mieście.
B. system uprawy roli.
C. uroczyste nadanie lenna.
D. zakładanie nowych osad.
Zadanie 10

Podkreśl właściwe dokończenie zdania.
Chłopiec z rycerskiego rodu w wieku kilku lat oddawany był na służbę jako
A. paź.
B. giermek.
C. wasal.
D. sołtys.
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Zadanie 11

Przyjrzyj się ilustracji. Następnie wykonaj polecenia.

A. Napisz, jaki styl architektoniczny reprezentuje przedstawiona budowla.
..........................................................................................................................................
B. Podaj dwie cechy charakterystyczne dla ukazanego stylu w architekturze.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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