
Pytania do Krzyżówki nr 1 - dotyczy życia Króla Kazimierza Wielkiego 
1. Jak miał na imię syn Władysława Łokietka, jego następca na tronie 

Polski? 
(1 litera wyrazu należy do hasła) 

2. W jakim mieście koronowano Kazimierza Wielkiego na Króla Polski? 
(2 litera wyrazu należy do hasła) 

3. Jak nazywano Elżbietę, królewnę polską, królową Węgier, żonę Karola 
Andegaweńskiego? (8 litera wyrazu należy do hasła) 

4. Jak miała na imię legalna żona Kazimierza Wielkiego? 
(4 litera należy do hasła) 

5. Jaki przydomek nosił ojciec Kazimierza Wielkiego? 
(3 litera należy do hasła) 

6. Jakie imię nosiła żona Władysława Łokietka?(7 litera należy do hasła) 
7. Jak nazywała się Klara- węgierska arystokratka, która pojawiła się w życiu 

młodego Kazimierza Wielkiego?(1 litera wyrazu należy do hasła) 
8. Której osadzie, leżącej w naszej gminie Król Kazimierz Wielki, w 1362 

roku nadał prawa miejskie?(6 litera wyrazu należy do hasła) 
9. Jest to jeden z wydziałów Uniwersytetu ufundowanego przez Kazimierza 

Wielkiego, w Krakowie.(1 litera wyrazu należy do hasła) 
10. Jaką uczelnię w 1364 roku, ufundował Kazimierz Wielki w Krakowie? 

(3 litera wyrazu należy do hasła) 
11. Kto to był Urban V? (5 litera wyrazu należy do hasła) 
12. Jedna z reform, którą wprowadził Kazimierz Wielki.(2 litera wyrazu) 
13. Jak nazywają się budowle, których w liczbie około 50, wybudował 

Kazimierz Wielki?(1 litera wyrazu należy do hasła) 
14. Jaki przydomek nosił Kazimierz, Król Polski, syn Łokietka?(1 litera wyrazu) 
15. Król Kazimierz Wielki wybudował ich około 100.(2 litera wyrazu) 
16. Co włościanom nadawał Król Kazimierz Wielki?(8 litera wyrazu) 
17. Kazimierz Wielki zastał to państwo drewnianym, a zostawił murowanym.                      

(3 litera wyrazu należy do hasła) 
18. Budowle pokutne, które wzniósł Kazimierz Wielki.(1 litera wyrazu) 
19. Jak nazywał się Zjazd, który odbył się w 1364 roku, za panowania 

Kazimierza Wielkiego?(9 litera wyrazu należy do hasła) 
20. Jak nazywał się Leopold, który namalował portret Króla Kazimierza 

Wielkiego?(3 litera wyrazu należy do hasła) 
21. Jak nazywają się kopalnie solne np. w Bochni?(2 litera wyrazu) 
22. Kto wydał słynną ucztę na cześć Króla podczas Zjazdu w Krakowie?  

(7 litera wyrazu należy do hasła) 
23. W tym mieście istniała uczelnia, na której wzorował się Kazimierz Wielki, 

tworząc Uniwersytet w Krakowie.(3 litera wyrazu należy do hasła) 



24. Jak miała na imię słynna kochanka Kazimierza Wielkiego?(7 litera wyrazu) 
25.  …solne- gałąź przemysłu, która była bardzo ważna dla Kazimierza 

Wielkiego? (7 litera wyrazu należy do hasła) 
26. W jakim mieście, w 1251 roku odkryto największe złoża soli w Polsce? 

(2 litera wyrazu należy do hasła) 
27. Jak nazywały się wyroki sądu o charakterze precedensowym lub 

fikcyjnym(Statuty kazimierzowskie)? (2 litera wyrazu należy do hasła) 
28.  „… Saskie”- podstawa prawa niemieckiego, którą Kazimierz Wielki dał 

sądowi, powołanemu w 1356 roku. (1 litera wyrazu należy do hasła)  
29. Jak nazywały się pojedyncze normy ustawowe, zawarte w artykułach 

Statutów kazimierzowskich? (8 litera wyrazu należy do hasła) 
30. Jakie imię nosił jeden z synów Kazimierza Wielkiego(z nieprawego łoża)? 

(4 litera wyrazu należy do hasła) 
31. Jak nazywały się monety srebrne wybijane za czasów Kazimierza 

Wielkiego? (1 litera wyrazu należy do hasła) 
32. Jak nazywała się noszona w średniowieczu szata, z rozkloszowanymi 

rękawami, zwisającymi do ziemi(my nazywamy ją suknią)? 
(2 litera wyrazu należy do hasła) 

33.  Jeden z wydziałów Uniwersytetu ufundowanego przez Kazimierza 
Wielkiego, obok medycyny? (4 litera wyrazu należy do hasła) 

34. Jak inaczej nazywano kwartniki-monety bite za czasów Kazimierza 
Wielkiego? (7 litera wyrazu należy do hasła) 

35. Jak nazywał się kaftan męski noszony w średniowieczu, rozcięty z tyłu lub 
z przodu? (5 litera wyrazu należy do hasła) 

36. Futra z nich nosili tylko możnowładcy i duchowni.(4 litera wyrazu)  
37. Z jakiej Dynastii wywodził się Król Kazimierz Wielki? (1 litera wyrazu) 
38. Jak nazywało się nakrycie głowy- wysoki na około 1 metr czepiec? 

(3 litera wyrazu) 
39. Jak nazywała się ozdobna brosza, noszona przy płaszczu,                                    w 

średniowieczu?(2 litera wyrazu należy do hasła) 
40. Jak nazywał się Biskup, za śmierć którego Kazimierz Wielki wybudował 5 

kościołów pokutnych? (5 litera wyrazu należy do hasła) 
41. Jaka narodowość stanowiła większość mieszkańców Stopnicy, w czasach 

międzywojennych? (2 litera wyrazu należy do hasła). 
 
 
 
 
 
 



 
Pytania do Krzyżówka nr 2 – dotyczy dziejów Stopnicy. 

1. Jak miał na imię Król, który nadał prawa miejskie Stopnicy? 
(5 litera wyrazu należy do hasła) 

2. Jak nazywał się kanonik stopnicki, który został Biskupem w Krakowie,                
w roku 1103? (6 litera wyrazu należy do hasła) 

3. Której świętej, imię nosi kaplica w Stopnicy, ufundowana przez 
Władysława Łokietka? (1 litera wyrazu należy do hasła) 

4. Jak nazywał się fundator klasztoru w Kątach Starych? (8 litera wyrazu) 
5. Jaki przydomek nosił książę Bolesław, który w Stopnicy nadał przywilej dla 

klasztoru w Wąchocku? (3 litera wyrazu należy do hasła) 
6. Jak brzmi dawna nazwa osady Stopnica?(3 litera wyrazu należy do hasła)  
7. Jak nazywa się góra w Stopnicy, na której kiedyś podobno wieszano 

skazańców?(1 litera wyrazu należy do hasła) 
8. Co, w 1941 roku utworzyli Niemcy w Stopnicy, by uwięzić tam około 5 tyś. 

Żydów? (4 litera wyrazu należy do hasła) 
9. Który Król Polski odwiedził Stopnicę, w drodze na Grunwald? 

(8 litera wyrazu należy do hasła) 
10. Wydarzenie w Stopnicy, którego ofiarą, w roku 1795 padły szkoła, kościół 

farny, synagoga, wiele domostw? (1 litera wyrazu należy do hasła) 
11. W którym powstaniu, licznie udział brali mieszkańcy gminy Stopnica? 

(6 litera wyrazu należy do hasła) 
12. Jakie imię nosi jeden z patronów kościoła w Stopnicy? (2 litera wyrazu) 
13. Jak nazywa się rzeka płynąca przez Stopnicę? (7 litera wyrazu) 
14.  W latach 1350-60 ufundował go w Stopnicy Kazimierz Wielki. 

(2 litera wyrazu należy do hasła). 
 

 


