
HISTORIA  Test nr 2 (1309 -1466)  

1. „Wielką Wojnę” z Krzyżakami (1409-1410) zakończył:                                                                  

a. I pokój toruński    b. pokój w Kaliszu   c. II pokój toruński 

2. Wojnę 13.letnią z Krzyżakami (1454-1466) zakończył:                    

a. II pokój toruński    b. pokój w Kaliszu   c. I pokój toruński 

3. Związek Pruski został założony w 1440 r. w:                                                                              

a. Malborku                b. Gdańsku                c. Kwidzynie  

4. Gdańsk stał się członkiem Hanzy od roku:                         

a. 1364                            b. 1361                c. 1370  

5. Ostatnim komturem gdańskim w Gdańsku był:       

a. Heinrich von Plauen              b. Mikołaj Postar   c. Johann von Schönfeld  

6. Kanał Raduni ma długość:                          

a. ok. 10 km    b. ok. 13 km               c. ok. 20 km  

7. Wielki Młyn posiadał koła nasiębrne w liczbie:                            

a. 10 kół                b. 18 kół                                  c. 20 kół  

8. „Hakelwerk” to dawna nazwa:                                                                                                    

a. Polskiego Haka                      b. Osieka                                  c. Ołowianki   

9. W roku 1382 Gdynia stała się własnością klasztoru w:                                                               

a. Żukowie                                 b. Oliwie                                  c. Kartuzach  

10. Obraz „Okręt Kościoła” do 1945 r. wisiał w:                                                                            

a. Kościele Mariackim              b. Ratuszu Gł. Miasta              c. Dworze Artusa  

11. Wg prawa chełmińskiego władze miejskie to:                                                                              

a. Rada, Ława i Trzeci Ordynek       b. Rada i Ława                   c. Rada  

12. Zachowany przywilej lokacyjny Głównego Miasta pochodzi z roku:                                                       

a. 1346                                        b.1356                                      c. 1378  

13. Gdynia jako wieś była w 1362 roku lokowana na prawie:                                                       

a. lubeckim                                 b. chełmińskim                         c. średzkim  

14.  Po raz pierwszy pieczęć z herbem – 2. równoramiennymi krzyżami pojawiła się w:            

a. 1379 roku                                b. 1368 roku                             c. 1346 roku  

15.  Inskrypcja mówiąca o początku budowy kościoła NMP w 1343 roku znajduje się w:     

a. Kaplicy św. Rajnolda              b. Kaplicy Rajców                   c. prezbiterium  

16.  Wg przywileju z 1378 r. prawo bicia monety należało do:                                                

a. Rady Gł. Miasta                       b. Krzyżaków                          c. króla Polski   

17.  Płyta nagrobna Konrada Leczkowa i Arnolda Hechta znajduje się przed:                                 

a. Kaplicą św. Jadwigi Śląskiej   b. Kaplicą św. Jerzego            c. Kaplicą św. Anny  

18. Patronem Młodego Miasta był:                                                                                                            

a. św. Bartłomiej                          b. św. Jerzy                             c. św. Dominik  

19. Wielkim Mistrzem uwiecznionym w Katedrze Oliwskiej jest:                                                   

a. Konrad Wallenrod                    b. Heinrich von Plauen           c. Winrych von Kniprode   

20. Główną ulicą Starego Miasta była dzisiejsza ulica:                                                                 

a. Rajska                                       b. Heweliusza                          c. Korzenna  

21. Pozwolenie na lokację klasztoru św. Brygidy na Starym Mieście wydał Wielki Mistrz:                                        

a. Urlyk von Jungingen                b. Konrad von Jungingen         c. Ludolf König  



22.  Wieś Suchanino należała do 1454 roku do:                                                                                 

a. Starego Miasta                       b. Młodego Miasta                     c. Głównego Miasta  

23.  Dowódcą wojsk komturstwa gdańskiego w bitwie pod Grunwaldem był:                                 

a. Henryk von Plauen               b. Mikołaj Postar                         c. Jan von Schönfeld  

24. Lokacja Młodego Miasta „na surowym korzeniu” mała miejsce w roku:                                   

a. 1377                                       b. 1399                                       c. 1380  

25. Okręty gdańskie wzięły udział w 1463 roku w bitwie:                                                          

a. pod Świecinem                      b. pod Oliwą           c. na Zatoce Świeżej(Zalew Wiślany)  

26. Przywódca wystąpień przeciwko Radzie Gł. Miasta w 1456 r. był:                                            

a. Jan Lupi                                 b. Martin Kogge                         c. Herman von Ruden  

27. Którą rocznicę nadania tzw. Wielkiego Przywileju będziemy obchodzili 15 maja 2013r.? 

a. 558                b. 557                                         c. 556  

28. W tzw. Akcie inkorporacyjnym z dn.06.03.1454 r. król Kazimierz Jagiellończyk zniósł:                      

a. palowe                                    b. cło funtowe                            c. culagę  

29. Od 1457 r. Rada Gł. Miasta miała prawo pieczętować dokumenty czerwonym:                                            

a. lakiem                                    b. dziegciem                               c. woskiem  

30. Do Młodego Miasta należał szpital:                                                                                                                

a.  św. Ducha                b. św. Łazarza                           c. Wszystkich Świętych Aniołów  

31. Od 1457 r. król polski miał prawo patronatu nad kościołem:                                                                                  

a. św. Katarzyny                       b. św. Jana                                   c. Mariackim  

32. Koronę do herbu Gdańska dodał król:                                                                                                

a. Władysław Jagiełło               b. Kazimierz Jagiellończyk         c. Kazimierz Wielki 

33. Kwartały Gł. Miasta to: 

a. Kogi, Wysoki, Szeroki, Rybacki   b. Kogi, Wysoki, Szeroki, Świętojański 

c. Zielony, Wysoki, Mariacki, Świętojański 

34. Starostą gdańskim mianowanym przez króla Władysława Jagiełłę w 1410 r. był  

a. Spytko z Melsztyna                b. Ewert Ferber        c. Janusz z Tuliszkowa  

35. Rozbudowy Ratusza Gł. Miasta w latach 1379-82 dokonał: 

a. Heinrich Ungeradin   b. Heinrich Hetzel        c. Willem van den Block  

36. Podziału Gł. Miasta na parafie w 1456 r. dokonał: 

a. biskup kujawski   b. arcybiskup gnieźnieński       c. papież 

37. Kościołem parafialnym dla Starego Przedmieścia był: 

a. św. Piotra i Pawła   b. św. Trójcy           c. św. Barbary  

38. W 1433 roku Gdańsk był atakowany przez: 

a. Brandenburczyków   b. Krzyżaków          c. husytów  

39.  W latach 1308-1454 w Gdańsku było: 

a. 36 komturów     b. 46 komturów         c. 26 komturów 

40. Kościół p.w.  Bł. Doroty z Mątów znajduje się w: 

a. Gdańsku-Osowej   b. Gdańsku-Jasieniu         c. Gdańsku-Krakowcu 

41.  Zamek krzyżacki w Gdańsku został poddany gdańszczanom w dniu: 

a. 04.02.1454      b. 11.02.1454         c. 20.02.1454  

42. Autorem obrazu „Oblężenie Malborka w 1460” z Dworu Artusa jest: 

a. Lucas Ewert    b. Martin Schoninck        c. Izaak van den Block  

 



43. Ława Malborska w Dworze Artusa znajdowała się po stronie: 

a. wschodniej    b. północnej                c. zachodniej  

44. Ostatni hołd Gdańszczan wielkiemu mistrzowi Zakonu miał miejsce w roku: 

a. 1453    b. 1450          c. 1452 

45. Herb Gdańska z czasów krzyżackich możemy zobaczyć na bramie: 

a. Mariackiej    b. Chlebnickiej         c. Straganiarskiej  

46. „Równolatką”  bitwy pod Grunwaldem jest w kościele NMP rzeźba: 

a. Pieta     b. Pięknej Madonny         c. Grupa Ukrzyżowania   

47.  Opłata portowa tzw. palowe zostało wprowadzone w Gdańsku w roku: 

a. 1341     b. 1368          c. 1361  

48. Brama Zamkowa wiodąca do zamku krzyżackiego znajdowała się u wylotu ulicy: 

a. U Furty    b. Straganiarskiej          c. Lawendowej   

49. Współczesna tzw. Nowa Hanza do której Gdańsk należy powstała w roku: 

a. 1980    b. 1990           c. 1985  

50. Świecino, miejsce bitwy w 1462 r.,  to wieś położona niedaleko: 

a. Kartuz    b. Wejherowa           c. Tczewa    

51. Wymień królów polskich z dynastii Jagiellonów w kolejności chronologicznej i podaj 

lata ich panowania:  

a. …………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………… 

c. …………………………………………………………………… 

d. …………………………………………………………………… 

e. …………………………………………………………………… 

f. …………………………………………………………………… 

g. ……………………………………………………………………   

52. Uzupełnij zdania: 

Po zajęciu Gdańska przez Krzyżaków w …………… r. i ………………………w roku 

następnym,  Polska nie zrezygnowała   z odzyskania tej ziemi. Przykładem jest sąd 

………………………… w ………………………………… w latach 1320-21 za 

panowania ……………………………… Łokietka. Wyrok sądu był następujący 

…………………………………………………………………………………………..

W latach 1326-32 doszło do wojny, w czasie której w bitwie pod …………………    

w 1331 r. zginął komtur gdański ……………………………………………………    

Za następnego króla Polski …………………………………………………………… 

doszło do  procesu polsko-krzyżackiego  w ………………………………   w 1339 r.,  

jego wyrok był ………………… dla Polski. W ……. roku  Kazimierz Wielki zawarł  

z Krzyżakami …………………………….. w Kaliszu, na mocy którego Krzyżacy 

…………………….. Pomorze Gd. i Ziemię ………………………….,  a zwracali 

………………………… i Ziemię ……………………………; król polski zachował 

tytuł ……… i ……................. Pomorza Gd. Do kolejnej wojny z Krzyżakami doszło 

w latach ………………… za   panowania ………………………. Jagiełły; została ona 

nazwana „………. Wojną”; zakończył ją podpisany w roku ……… pokój zwany 

………………………… Pomorze Gd. i Gdańsk nadal pozostało w rękach 

……………………………………… Konflikt polsko-krzyżacki był rozpatrywany na 



soborze w …………………………………… (1414-18); Królestwo Polskie  

reprezentowali na nim  m.in. ……………………………. z Garbowa i Rektor 

Akademii Krakowskiej - ………………………………………………….    

W 1440 roku w …………………………………….. został założony Związek 

………………………., który tworzyło rycerstwo i …………………………………            

z państwa krzyżackiego. Do Związku należały ………………………….                             

i …………………. Miasto Gdańsk, a nie należało ……………….. Miasto. W lutym 

…………. roku ……………………………… Pruski doprowadził do wybuchu 

powstania …………………………………………. i poprosił  o pomoc króla Polski 

…………………………………………………… . Na czele poselstwa Związku 

Pruskiego do polskiego króla stanął rycerz …………………………………………… 

W ten sposób doszło do wojny, która trwała ……… lat (1454-66). W 1457 roku z rąk 

zaciężnych ……………………. zamek w Malborku. Wojnę zakończył pokój 

podpisany  w …………………………  w roku ………… Do Polski przyłączono 

………………………. Gd., ………………. Chełmińską, …………………………… 

Wiślane, Warmię; ziemie te nazwano ……………. Królewskimi. Pozostała część 

państwa krzyżackiego tzw. ……………………………… stała się ………………….. 

Polski.  

 

Opracował:  Sławomir Rut   


