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�ródło A 
Piotr z Dusburga o ustanowieniu Zakonu Domu Niemieckiego 
(Piotr z Dusburga (XIII/XIV w.) – historyk niemiecki, kapelan wielkiego mistrza zakonu krzy�ackiego, autor 
kroniki dziejów zakonu krzy�ackiego) 
 
 Roku Jego wcielenia 1190, w tym czasie, kiedy miasto Akka było oblegane przez 
chrze�cijan i z łask� bo�� odzyskane z r�k niewiernych, w wojsku chrze�cija�skim znajdowali si� 
pewni pobo�ni ludzie z miast Bremy i Lubeki, którzy, powodowani miłosierdziem, widz�c 
cierpi�cych na ró�ne i ci��kie niedostatki i dokuczliw� n�dz� chorych w tym�e wojsku, zało�yli 
szpital w namiocie swoim zbudowanym z �agla jakiego� okr�tu, nazywanego cocka w j�zyku 
niemieckim. Gdzie zebrawszy wspomnianych chorych, słu�yli im pokornie i z po�wi�ceniem, i 
zarz�dzaj�c dobrami przez Boga powierzonymi, miłosiernie opiekowali si� [chorymi] uwa�aj�c, 
�e w osobie ka�dego chorego lub ubogiego podejmuj� samego Chrystusa. [...] Papie� , 
wysłuchawszy poselstwa, nakłoniony pobo�nymi pro�bami prosz�cych, ustanowił we 
wspomnianym szpitalu reguł� braci szpitala Jerozolimskiego wobec ubogich i chorych, [...] 
zezwalaj�c braciom wspomnianego szpitala na u�ywanie czarnego krzy�a i białego płaszcza, oraz 
przyzwolił, aby wszystkich wolno�ci, immunitetów i zwolnie� u�ywali. [...] W taki sposób wi�c 
został zało�ony, zatwierdzony i obdarowany licznymi przywilejami czcigodny ten Zakon 
Rycerski Braci Szpitala Jerozolimskiego �wi�tej Marii Domu Niemieckiego. 
 
 

 
�ródło B 
Bulla papie�a Celestyna III z 1196 r. 
 
 Celestyn biskup, sługa sług, w Bogu umiłowanym synom, braciom szpitala 
Naj�wi�tszej Marii Niemców w Jerozolimie, tak obecnym, jak i w przyszło�ci [...] 
wspomniany szpital Naj�wi�tszej Marii Niemców w Jerozolimie, w którym jeste�cie oddani 
słu�bie bo�ej, pod opiek� �w. Piotra i nasz� przyjmujemy i tym oto pismem potwierdzamy 
przywilej ustanawiaj�c, aby wszystkie posiadło�ci, wszystkie dobra, które ten szpital obecnie 
sprawiedliwie i kanonicznie posiada, lub które mo�e otrzyma� w przyszło�ci z pozwolenia 
papie�y, łaski królów i ksi���t, ofiar wiernych lub innymi prawymi �rodkami, pozostawały 
trwale i nienaruszone wam i waszym nast�pcom. [...] 
 Nikt nie o�mieli si� ��da� od was lub wymusza� dziesi�ciny z tego, co sami 
pozyskacie, własnymi r�kami i własnym kosztem uprawiacie albo z hodowli zwierz�t 
waszych. 
 
 

 
�ródło C 
Schemat organizacyjny zakonu krzy�ackiego w Europie 
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�ródło D 
Nadanie dla Krzy�aków w Polsce dzielnicowej (1230 r.) 
 
 Ja Konrad, z Bo�ego miłosierdzia ksi��� Mazowsza i Kujaw [...], podaj� do 
wiadomo�ci, �e z uwagi na nagrod� niebiesk� i zbawienie duszy mojej oraz dla obrony 
wiernych, [...] nadałem Marii �w. i braciom Zakonu Niemieckiego całe terytorium 
chełmi�skie niepodzielnie ze wszystkimi przynale�no�ciami od tego miejsca, gdzie Drw�ca 
opuszcza granice Prus, wzdłu� rzeki a� do Wisły, a Wisł� a� do Ossy i biegiem Ossy a� do 
granicy Prus, na wieczyste posiadanie z całym po�ytkiem i wszelk� wolno�ci� [...]. Owi za� 
bracia przyrzekli te� mnie i wszystkim moim dziedzicom, �e z cał� wierno�ci� wraz z nami 
walczy� b�d� ka�dego czasu stosownie do woli Bo�ej i wedle swej mo�no�ci przeciw 
wrogom Chrystusa i naszym, mianowicie przeciw wszystkim poganom [...]. 
 
 
 
�ródło E 
Niemieckie pa	stwa zakonne nad Bałtykiem 
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�ródło F 
Zdobycie Gda	ska przez Krzy�aków 
 
 Mistrz i Krzy�acy Pruscy, j�li my�le� o zagarnieniu całego Pomorza. Maj�c przeto 
zebrane w znacznej liczbie i pot��ne wojsko, i przygotowane do wojny zasoby, nagłym 
pochodem wtargn�li do kraju, i miasto Gda�sk, zostaj�ce wtedy pod władz� ksi���cia 
Władysława, w sam dzie� �w. Dominika, w którym z powodu przypadaj�cego jarmarku lud 
zazwyczaj licznie si� do niego zgromadza, obl��eniem �cisn�ł. Wstrzymało miasto przez dni 
kilkana�cie takowe obl��enie, gdy rycerstwo i szlachta walecznie go broniło; ale nareszcie 
przez zdrad� niektórych mieszczan gda�skich rodu teuto�skiego, którzy o poddanie miasta z 
Krzy�akami tajemnie si� byli umówili, w nocy otwarte im zostało i nieprzyjaciele wpuszczeni 
jedn� bram� miasto opanowali. [...] Najprzód bowiem wezwani przez ksi���cia Władysława 
Łokietka do obrony gda�skiego zamku, wyp�dziwszy z niego najwi�ksz� sromot� tych, 
którym sta� si� mieli pomoc�, sami zamek opanowali. [...] 
 
 
 
�ródło G 
Z zezna	 
wiadków w procesie polsko-krzy�ackim w Warszawie w 1339 r. 
 
 Piotr, proboszcz ł�czycki, powiedział, �e „po �mierci tego (ks. Przemysława 
Wielkopolskiego) wszyscy rycerze Pomorza i Królestwa Polskiego przyj�li Władysława na 
pana Pomorza i króla Polski”. 
 [...] Mateusz, archidiakon płocki, stwierdził, �e „Pomorze jest cz��ci� Królestwa, 
powiedział tak�e, �e jeden i ten sam j�zyk jest na Pomorzu i w Polsce, poniewa� wszyscy 
mówi� po polsku”. 
 [...] Goczwinus de Rikalicz, mieszczanin z Szadka, twierdzi, �e „ksi��� ł�czycki z 
Polski, który był ksi�ciem Ziemi Dobrzy�skiej, jest sam Polakiem i sam jego ojciec i jego 
przodkowie, którzy zawsze dzier�yli wymienion� ziemi�, byli Polakami i równie� uwa�ali, �e 
pochodz� z Polski, a ludzie owej Ziemi Dobrzy�skiej mówi� po polsku, jak w ziemi, która 
jest cz��ci� Królestwa Polski i w granicach tego� Królestwa”. 
 Janisław, arcybiskup gnie�nie�ski, twierdzi, �e „Królestwo Polski rozci�ga si� a� do 
rzeki Ossy i wymieniona Ziemia Chełmi�ska jest cz��ci� Królestwa Polski i w granicach 
tego� Królestwa [...], �e pan król jest panem wszystkich ziem pozostaj�cych w obr�bie 
Królestwa Polski i daje je komu chce i komu chce odbiera”. [...] 
 
 
 
�ródło H 
Fragment wyst�pienia Pawła Włodkowica na soborze w Konstancji 
 
 Niewiernym wolno bez popełniania grzechu włada� posiadło�ciami i maj�tkami oraz 
dzier�y� władz�, gdy� wszystkie te rzeczy stworzone zostały nie tylko dla wiernych 
[chrze�cijan], ale dla wszystkich istot rozumnych [ludzi] [...]. Z tego płynie wniosek [...], �e 
nie wolno niewiernym odbiera� ich posiadło�ci i maj�tków ani te� ich władzy, gdy� rzeczami 
tymi władaj� bez popełnienia grzechu i z woli Boskiej. Do tych wniosków doprowadza tekst z 
ksi�gi Exodus XX, a mianowicie: „Nie zabijaj. Nie kradnij”, które to słowa zakazuj� 
wszelkiego rabunku i wszelkiego gwałtu [...]. 
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�ródło I 
Zmiany terytorialne po wojnie trzynastoletniej 
 
 

 
 
 
 
�ródło J 
Akt sekularyzacji Prus 
 
 Margrabia Albrecht, ks. pruski, oraz jego nast�pcy b�d� obowi�zani składa� Nam 
takie przyrzeczenie uległo�ci, �e gdyby�my z racji owej ugody lub nadania lenna zostali 
zaatakowani przez jakiegokolwiek ksi�cia lub pa�stwo, wtedy margrabia Albrecht, wzgl�dnie 
jego nast�pcy maj� Naszemu Królestwu przyj�� wsz�dzie z pomoc� we własnej osobie wraz 
ze wszystkimi swymi poddanymi i z cał� sw� sił�. Nawzajem za� My i Nasi Nast�pcy 
b�dziemy obowi�zani w podobnym wypadku to samo uczyni�. Gdyby za� zdarzyło si�, �e My 
i Królestwo Polskie zostan� napadni�ci z jakiej� innej przyczyny czy to ze strony 
niewiernych, czy to innego nieprzyjaciela, a My sami osobi�cie z poddanymi Naszymi 
wyruszymy na wojn�, wtedy margrabia Albrecht lub jego rzeczeni nast�pcy maj� z Nami ze 
stu uzbrojonymi jezdnymi wyruszy� i słu�y� Nam w granicach ziemi pruskiej. Gdyby�my za� 
zechcieli wyprowadzi� go lub jego nast�pców poza granice Prus, b�dziemy odt�d obowi�zani 
wypłaca� owym stu jezdnym �ołd, jaki wypłaca� si� zwykle b�dzie innym Naszym najemnym 
jezdnym. [...] 
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�ródło K 
Traktat krakowski w ocenie współczesnych historyków 
 
 1. [...] W kwietniu 1525 r. Albrecht zło�ył na rynku w Krakowie hołd z dziedzicznego 
ksi�stwa Prus. Został on zobowi�zany do pomocy zbrojnej i otrzymał godno�� senatora 
królestwa. Polska uzyskiwała prawo powoływania s�du apelacyjnego do rozstrzygania sporów 
mi�dzy ksi�ciem i jego poddanymi. W ziemi pruskiej przestał istnie� Zakon Krzy�acki, 
powstawał natomiast twór pa�stwowy, który [...] zabezpieczał Polsk� od północy. Spekulacje te 
w dalszej przyszło�ci okazały si� zawodne, na razie jednak Jagiellonowie uzyskali nad Bałtykiem 
powa�ne znaczenie polityczne. [...] 
 
 2. [...] Traktat ten doczekał si� ró�nych ocen. [...] Jedno jest pewne, �e był on zawarty 
wbrew woli szlachty, która w 1525 r. uchwaliła wysokie podatki na wcielenie ksi�stwa do 
Korony. Tak wi�c obserwatorzy rozgrywaj�cych si� wówczas zdarze� w wielu wypadkach 
oceniali posuni�cie króla ujemnie. Słusznie pisał dyplomata polski Dantyszek, �e „nie powinno 
si� pomin�� �adnej sposobno�ci, a�eby wej�� w posiadanie tego kraju, sk�d tyle nieszcz��� od 
dawnych czasów spadło na Polsk�”. Inni zdawali sobie spraw�, jak niebezpieczne dla Polski 
b�dzie oddanie tej prowincji przedstawicielowi mo�nej rodziny ksi���t niemieckich. [...] 
 W sumie te� trudno nie zgodzi� si�, �e ten krok polityczny Zygmunta I był krokiem 
fałszywym [...]. Wprawdzie klauzula, �e w wypadku wymarcia linii Albrechta i jego braci 
ksi�stwo ma powróci� do Polski, osłabiała w jakim� stopniu zastrze�enia wobec tego kroku, ale 
przecie� w momencie zawierania traktatu trudno było przewidzie�, �e istotnie ta linia wymrze tak 
szybko. [...] 
 
 3. [...] Traktat krakowski przyniósł wi�c dalsze wzmocnienie pozycji Polski nad 
Bałtykiem. Zamiast Zakonu lennikiem Polski stał si� władca skłócony wskutek sekularyzacji 
Zakonu z cesarzem i papie�em i tylko w Polsce mog�cy liczy� na opiek�. [...] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	ródła informacji w arkuszu egzaminacyjnym cyt. za: 
1. Czapli�ski. W., Zarys dziejów Polski do roku 1864, Kraków 1985, 
2. Dowiat J., Historia dla klasy I Liceum Ogólnokształc�cego, Warszawa 1979, 
3. Gierowski J., Leszczy�ski J., Historia dla klasy II Liceum Ogólnokształc�cego, Warszawa 1987, 
4. Nanke C., Wypisy do nauki historii nowo�ytnej, Lwów 1929, 
5. Polska my�l demokratyczna w ci�gu wieków. Antologia, Warszawa 1987, 
6. Samsonowicz H., Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1990, 
7. Teksty �ródłowe do nauki historii w szkole, nr 10 i nr 12, Warszawa 1959, 
8. Wiek V-XV w �ródłach. Wybór tekstów �ródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i 

studentów. Opracowali M. Soba�ska i S. B. Lenard, Warszawa 1997; 
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ARKUSZ ODPOWIEDZI 
Zapoznaj si� z materiałami �ródłowymi. Odpowiedz na wszystkie pytania. 
 
 
Na podstawie �ródła A 
Zadanie 25.   (2 pkt) 
Podaj 2 cele działalno�ci Zakonu na przełomie XII i XIII wieku. 
 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 
 
 
Na podstawie �ródeł A i B 
Zadanie 26.   (4 pkt) 
Podaj 4 przywileje, jakie uzyskał Zakon. 
 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 
 
Zapoznaj si� ze �ródłem C 
Zadanie 27.   (1 pkt) 
Okre�l zasad� organizacyjn� Zakonu. 
 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
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Zapoznaj si� ze �ródłami D i E 
Zadanie 28.   (1 pkt) 
Odpowiedz na pytanie, która z ziem polskich stała si� siedzib� Zakonu. 
 

................................................................................................................................................................. 

 

Na podstawie �ródeł D i E 

Zadanie 29.   (3 pkt) 
Podaj 3 ziemie, na które była skierowana ekspansja Zakonu w XIII i XIV w. 
 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

 
Na podstawie �ródła E 
Zadanie 30.   (2 pkt) 
Wymie� 2 pa�stwa zakonne, które istniały na pocz�tku XIV w. w Europie północno-wschodniej. 
 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 
 
Na podstawie �ródła F 
Zadanie 31.   (2 pkt) 
Wymie� 2 okoliczno�ci, które ułatwiły Zakonowi Krzy�ackiemu zagarni�cie Pomorza 
Gda�skiego. 
 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
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Na podstawie �ródła G 
Zadanie 32.   (4 pkt) 
Sformułuj 4 pytania, na jakie mogli odpowiada� �wiadkowie. 
 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 
 
Na podstawie �ródła G 
Zadanie 33.   (1 pkt) 
Okre�l wspólny sens tych wypowiedzi. 
 
.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 
 
Na podstawie �ródła H 
Zadanie 34.   (3 pkt) 
Sformułuj 3 zarzuty, jakie postawił Zakonowi Krzy�ackiemu Paweł Włodkowic. 
 
................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
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Zadanie 35.   (5 pkt) 

Uzupełnij legend� do �ródła I. 
 
 

 
 
 
 
Na podstawie wiedzy poza�ródłowej 
Zadanie 36.   (4 pkt) 
Wymie� 4 korzy�ci gospodarcze, jakie przyniósł Polsce  II pokój toru�ski. 
 
.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
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Na podstawie �ródła J 

Zadanie 37.   (4 pkt) 
Wymie� 2 zobowi�zania militarne ka�dej ze stron układu. 
 
.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 
 
Na podstawie �ródła K  
Zadanie 38.   (4 pkt) 
Wymie� 2 korzy�ci i 2 zagro�enia, wynikaj�ce z traktatu (w opinii historyków). 
 
.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
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Brudnopis 
 

 
 


