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Imię i nazwisko ………………………………………………………… Klasa ………… Grupa A 

 

Rozdział 23. Średniowieczni mieszczanie i chłopi 

 

Polecenie 1. (2 punkty) 

Podaj nazwę stanu, którego przedstawiciele 

zostali ukazani na ilustracji. Uzasadnij swoją  

odpowiedź, odwołując się do ilustracji. 

a) Stan – …………………………… 

b) Uzasadnienie – …………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Polecenie 2. (3 punkty) 

Uzupełnij podane definicje odpowiednimi pojęciami z ramki. 

 

a) ………………..…………… – organizacja skupiająca rzemieślników jednej specjalności. 

b) ………………..…………… – podatek płacony przez chłopów na rzecz parafii. 

c) ………………..…………… – pomocnik rzemieślnika. 

 

Polecenie 3. (4 punkty) 

Uzupełnij tekst. 

Społeczeństwo miejskie było zróżnicowane – najwyższą warstwę stanowił ……………………… . 

Byli to najbogatsi kupcy i rzemieślnicy, zarządzający miastem. Siedziba władz miast znajdowała się 

w ozdobnym budynku nazywanym ……………………… . Uboższe ……………………… miało 

niewielki udział w rządach, natomiast wcale nie mieli go najbiedniejsi mieszkańcy, czyli ………… . 

 

partacz           pańszczyzna           cech           dziesięcina           majstersztyk           czeladnik 
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Imię i nazwisko ………………………………………………………… Klasa ………… Grupa B 

 

Rozdział 23. Średniowieczni mieszczanie i chłopi 

 

Polecenie 1. (2 punkty) 

Podaj nazwę stanu, którego przedstawiciele zostali ukazani 

na ilustracji. Uzasadnij swoją odpowiedź, odwołując się  

do ilustracji. 

a) Stan – …………………………………………… 

b) Uzasadnienie – ………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Polecenie 2. (3 punkty) 

Uzupełnij podane definicje odpowiednimi pojęciami z ramki. 

 

a) ………………………… – ozdobny budynek, w którym znajdowała się siedziba władz miejskich. 

b) ………………………… – najbogatsza grupa mieszkańców miasta. 

c) ………………………… – rządził wsią w imieniu pana. 

 

Polecenie 3. (4 punkty) 

Uzupełnij tekst. 

Większość mieszkańców Europy stanowili ………………….… . Uprawiali ziemię należącą do 

pana, który pobierał od nich ……………………, czyli opłatę w pieniądzu. Zamiast opłaty pan mógł 

zażądać wykonania w swoim gospodarstwie niektórych prac za darmo – taki obowiązek chłopi 

nazwali …………………………… . Podatek płacony na rzecz kościoła nazywano 

……………………………… . 

mury miejskie          ratusz            patrycjat            pospólstwo           partacz         sołtys 


