
Пытанні да кантролю (самакантролю) 

па гісторыі сярэдніх вякоў 

 

1. Цэласная сістэма, устойлівасць якой забяспечваецца пастаянным 

узнаўленнем эканамічнага падмурку, сацыяльнай структуры, палітычнай 

арганізацыі і менталітэту. 

2. Сістэма панавання-падпарадкавання, якая была заснавана на 

шматузроўневай перадачы за выкананне пэўнай службы надзела ў спадчыннае 

трыманне. 

3. Сістэма, якая стварала пэўную іерархічную паслядоўнасць панавання-

падпарадкавання і аб‟ядноўвала вышэйшы слой грамадства. 

4. Сярэднявечнае заходнееўрапейскае грамадства, стрыжнявым прынцыпам 

арганізацыі эканамічнага, сацыяльнага, палітычнага жыцця і менталітэту 

выступаюць карпаратывізм, іерархізм, каталіцызм.  

5. Галіна гістарычнай навукі, якая вывучае заходнееўрапейскае 

сярэднявечча.  

6. Навука, якая вывучае ўвесь комплекс пытанняў (палітычных, сацыяльна-

эканамічных, культурных, рэлігійных), звязаных з гісторыяй Візантыйскай 

імперыі.  

7. Загадчык кафедры гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў БДУ 

(Мінск). 

8. Сямейна-індывідуальная сялянская гаспадарка.  

9. Свабодна адчужаемая зямельная ўласнасць малой сям„і. 

10. Абшчынныя землі, лясы, ловы.  

11. Часовае карыстанне зямлѐю ў адказ на пісьмовы зварот. 

12. Сялянскі надзел звязаны з павіннасцямі.  

13. Панская частка маѐнтка.  

14. Асоба, якая давала феод.  

15. Асоба, якая давала феод васалу.  

16. Асоба, якая атрымлівала феод. 

17. Асоба, якая атрымлівала феод ад сеньора. 

18. Цырымонія перадачы феода васалу.  

19. Цырымонія атрымання феода васалам. 

20. Прысяга ў асабістай вернасці.  

21. Прысяга васала ў асабістай вернасці.  

22. Цырымонія, калі васал, на адным калене, без зброі, з непакрытай 

галавой, укладваў свае далоні, зведзеныя разам, у рукі сеньора і прасіў пры гэтым 

лічыць яго сваім чалавекам.  

23. Выкуп феадала за спадчыну.  

24. Пераход спадчыны да старэйшага сына феадала. 

25. Пераход спадчыны да старэйшага сына. 

26. Пераход спадчыны да малодшага сына. 

27. Перадача васалам часткі атрыманага феода больш дробнаму васалу ў 

якасці лена.  

28. Сістэма, калі дамен значна памяншаўся ці знікаў, а землі перадаваліся 

сялянам-трымальнікам.  



29. Сістэма гаспадарання ў аграрным сектары эканомікі ў Х - ХІІІ ст., пры 

якой дамен займаў большую частку маѐнтка, а сервільныя надзелы меньшую.  

30. Замкнута-манапольная супольнасць з фіксаванымі правамі і абавязкамі, 

структурай і ўнутранай іерархіей, грамадскім статусам, які быў замацаваны ў 

законах ці традыцыях.  

31. Барацьба гарадоў супраць феадальнай залежнасці.  

32. Барацьба гарадоў за палітычную незалежнасць.  

33. Барацьба гарадаў супраць касцельных і свецкіх феадалаў за 

незалежнасць.  

34. Аперацыя перапіскі з аднаго рахунка на іншы па ўказанню кліентаў. 

35. Эпідэміі лѐгачнай чумы азіяцкага (магчыма кітайскага паходжання) 1348 

года.  

36. Замена паншчыны і натуральнага аброка грашовымі выплатамі.  

37. Сялянскае і гарадское зямельнае трыманне ў Англіі па копіі граматы.  

38. Свабоднае сялянская зямельнае трыманне ў Англіі.  

39. Умоўнае зямельнае трыманне ў Францыі, якое звязано з выплатай цэнза.  

40. Трымальнік копігольда.  

41. Трымальнік фрыгольда.  

42. Трымальнік цэнзівы.  

43. Спроба феадалаў правесці рэкамутацыю рэнты, запавольніць асабістае 

вызваленне сялян, аднавіць асабістую залежнасць там, дзе яна была скасавана.  

44. Сістэма, пры якой майстрамі маглі станавіцца прадстаўнікі 

абмежаванага кола асоб, у асноўным з ліку бліжэйшага акружэння ці сваякоў 

майстроў і старшынь цэха.  

45. Узорны выраб рамесніка, неабходны для атрымання звання майстра.  

46. Сістэма, пры якой купцы набывалі оптам сыравіну, перапрадавалі яе 

ремеснікам, а потым куплялі ў іх гатовыя вырабы.  

47. Прадпрыемства, заснаванае на падзеле працы і ручной рамеснай 

тэхніцы.  

48. Эканамічна актыўная група ў Англіі, зацікаўленая ў атрыманні 

прыбыткаў ад гаспадарчай дзейнасці, а не ад феодальных войнаў.  

49. Штраф за забойства свабоднага чалавека.  

50. Умоўнае зямельнае трыманне за выкананне вайсковай службы (не феод).  

51. Безумоўна спадчыннае умоўнае зямельнае трыманне за выкананне 

вайсковай службы.  

52. Умоўнае зямельнае трыманне за выкананне вайсковай службы (не 

бенефіцый).  

53. Невыкананне бенефіцыярыем сваіх прамых абавязкаў.  

54. Дакумент, які гарантаваў неўмяшальніцтва цэнтральнай улады ў справы 

магнацкіх уладанняў (за пэўнымі выключэннямі).  

55. Радавод па мужчынскай лініі.  

56. Права вышэйшай феадальнай юрысдыкцыі.  

57. Гараджанін, які меў правы на жыхарства, на ўдзел у гарадскім 

самакіраванні, на набыццѐ нерухомасці, на абарону з боку гарадскіх улад у 

выпадку неабходнасці і г.д.  

58. Прыбытак ад феода, які даваўся за выкананне службы.  



59. Дзяржаўная казна, якая не супадала з каралеўскай.  

60. Тэрытарыяльная адзінка ў складе каралеўства. 

61. Прыгранічная тэрыторыя.  

62. Каралеўская службовая асоба, якая стаяла на чале графства. 

63. Намеснік графа.  

64. Каралеўская службовая асоба, якая стаяла на чале маркі.  

65. Дзяржава, якая складалася з пэўнай колькасці самастойных ці амаль 

самастойных феадальных уладанняў, звязаных між сабой васальна-леннымі 

адносінамі і намінальнай уладай манарха.  

66. Дзяржаўны чыноўнік з адпаведнай прафесійнай, перш за ўсѐ 

юрыдычнай, падрыхтоўкай. 

67. Дзяржаўны чыноўнік з юрыдычнай, падрыхтоўкай.  

68. Саслоўна-прадстаўніцкі орган улады ў Англіі.  

69. Саслоўна-прадстаўніцкі орган улады ў Францыі.  

70. Саслоўна-прадстаўніцкі орган улады ў Свяшчэнай Рымскай імперыі.  

71. Сукупнасць не сфармуляваных адназначна і не зусім асэнсаваных, ці 

зусім неасэнсаваных спосабаў мыслення, якія характэрны для пэўнага грамадства 

ці цывілізацыі.  

72. Аўтаматызм думкі, які дазваляе чалавеку арыентавацца ў прыродным і 

сацыяльным асяроддзі.  

73. Пазаасабістыя ўстаноўкі на той, ці іншы варыянт паводзінаў у 

грамадстве.  

74. Абарончая сістэма, якая цягнулася ад Балтыйскага да Паўночнага мора.  

75. Асаблівы тып арганізацыі прыхільнікаў пэўнага веравызнання.  

76. Вайскова-адміністрацыйная адзінка ў англасаксаў.  

77. Адзінка вымярэння плошчы зямлі ў англа-саксаў.  

78. Фіскальная адзінка зямлі ў англа-саксаў.  

79. Сямейны надзел землі ў англа-саксаў.  

80. Надзел зямлі ў анга-саксаў, які на працягу года ўзорваўся аднім плугам с 

поўнай запрэжкай валоў.  

81. Англа-саксонскае народнае апалчэнне.  

82. Зямля ў англасаксонскіх каралеўствах, якая перадавалася па каралеўскай 

грамаце. 

83. Зямля ў англасаксонскіх каралеўствах, за якую трэба было выконваць 

трайную павінасць. 

84. У англа-саксонскіх каралеўствах аб‟яднанне некалькі соцен.  

85. Асоба, якая стаяла на чале шайра ў англасаксонскі перыяд.  

86. Народны сход шайра ў англасаксонскі перыяд.  

87. Прадстаўнік каралеўскай улады ў англійскім графстве.  

88. Прадстаўнік каралеўскай улады ў англійскай сотне.  

89. Грошы, якія збіраліся англійскім каралѐм з васалаў замест выкананння 

імі вайсковай службы.  

90. Грошы, якія англійскія феадалы выплачвалі каралю замест выкананння 

вайсковай службы.  

91. Установа, якая кантралявала англійскую фінансавую сістэму.  

92. Матэрыялы ўсеанглійскага пазямельнага перапісу 1086 г.  



93. Поўны сялянскі надзел паводле Кнігі Страшнага суда.  

94. Катэгорыя сялян, якія мелі надзел, памерам у поўную віргарту і частку ў 

абшчынных землях.  

95. Асабіста свабодныя трымальнікі ў Англіі, якія плацілі невялікую 

грашовую рэнту і выконвалі лѐгкія павіннасці.  

96. Асабіста свабодныя трымальнікі ў Англіі, якія трымалі зямлю па копіі 

граматы.  

97. Орган улады, які быў створаны ў Англіі ў 1310 г. 

98. Створаны ў 1310 годзе орган улады ў Англіі. 

99. Асоба, якая мела права гаворыць ад імя палаты абшчын у Англіі. 

100. Асоба, якая кіравала пасяджэннем палаты абшчын у Англіі. 

101. Дагавор, заключаны паміж Англіяй і Францыяй у 1475 годзе. 

102. Дагавор, заключаны паміж Эдуардам IV и Людовікам ХІ у 1475 годзе. 

103. Сістэма запаўнення палаты абшчын сваімі прыхільнікамі у Англіі ў 14 

ст. 

104. Сістэма, пры якой палата абшчын запаўнялася прыхільнікамі таго, ці 

іншага феадала. 

105. Спробы Парламента Англіі прымусіць караля жыць за кошт хаусхолда. 

106. Каралеўскі дамен у Англіі, звязаны з актам пра рэдукцыю. 

107. Высакародная асоба ў Англіі, якая вяла ў бой зброяносцаў. 

108. Высакародная асоба ў Англіі, якая вела ў бой 10 рыцараў. 

109. Высакародная асобы ў Англіі, якая вела ў бой банер рыцараў. 

110. Заканадаўчыя акты ў Англіі, скіраваныя на захаванне даэпідэмічнага 

ўзроўню зарплаты. 

111. Серыя заканадаўчых актаў у Англіі, якія былі скіраваны на захаванне 

даэпідэмічнага ўзроўню зарплаты. 

112. Буйныя землеўладальнікі ў Англіі невысакароднага паходжання. 

113. Буйныя землеўладальнікі ў Англіі высакароднага паходжання, якія не 

мелі права на 

герб. 

114. Буйныя землеўладальнікі ў Англіі высакароднага паходжання, якія мелі 

права на герб. 

115. Англійскія купцы, якія працавалі праз Кале. 

116. Англійскія купцы, якія працавалі праз стэпль. 

117. Англійскія купцы, якія не працавалі праз Кале. 

118. Англійскія купцы, якія не працавалі праз стэпль. 

119. Англійскія купцы, якія працавалі на доўгіх дыстанцыях. 

120. Англійскія купцы, якія працавалі на кароткіх дыстанцыях (праз 

Стэпль). 

121. Смотр пешага франкскага войска. 

122. Смотр франскага апалчэння ў сакавіку. 

123. Смотр коннага франкскага войска. 

124. Смотр франкскіх воінаў-бенефіціярыяў у мае. 

125. Агульная назва для франкскіх каралѐў з дынастыі Меравінгаў пасля 

Дагаберта. 

126. Агульная назва для апошніх каралѐў дынастыі Меравінгаў. 



127. Кіраўнік асобнай тэрыторыі франкскага каралеўства пры апошніх 

Меравінгах. 

128. Вярхоўны суддзя пры Карле Вялікім. 

129. Камандзір коннага войска пры Карле Вялікім. 

130. Кіраўнік канцэлярыі пры Карле Вялікім. 

131. Пасадовыя асобы, якія выконвалі асобныя загады Карла Вялікага. 

132. Округ, у межах якого спецыяльныя пасадовыя асобы выконвалі 

асобныя загады Карла Вялікага. 

133. Адваяваныя у лангабардаў землі, перададзеныя Пепінам ІІІ папе 

рымскаму. 

134. Землі, на якіх была заснавана свецкая дзяржава пап рымскіх. 

135. Серыя войнаў на поўдні Францыі супраць альбігойцаў. 

136. Уладанні для прынцаў крыві Францыі, усталяваныя Людовікам ІХ. 

137. Уладанні, якія перадаваліся прынцам крыві ў Францыі. 

138. Уладанні, якія атрымлівалі французскія прынцы крыві дзеля падтрымкі 

сацыяльнага статусу. 

139. Божы суд праз судовае спаборніцтва. 

140. Звычаѐвае права ў Францыі высокага сярэднявечча. 

141. Прававыя нормы ў Францыі высокага сярэднявечча, якія былі 

заснаваны на запісах звычаяў, рымскага і кананічнага права. 

142. Прадстаўнік французскага караля ў горадзе. 

143. Прадстаўнік французскага караля ў рамках адміністрацыйнай акругі. 

144. Чыноўнік у Францыі высокага сярэднявечча, які меў юрыдычную 

падрыхтоўку. 

145. Перыяд у юрыдычнай практыцы Францыі высокага сярэднявечча, калі 

можна было перанесці спрэчку ў каралеўскі суд. 

146. Саслоўна-прадстаўніцкія органы ўлады на мясцовым ўзрозні ў Францыі 

высокага сярэднявечча. 

147. Вышэйшы суд у Францыі высокага сярэднявечча.  

148. Камендант замка ў Францыі высокага сярэднявечча. 

149. Аб‟яднанне французскіх купцоў, якія гандлявалі па Сене. 

150. Фіскальны орган у Францыі высокага сярэднявечча. 

151. Орган улады, які сачыў за спагнаннем падаткаў у Францыі высокага 

сярэднявечча. 

152. Иерархічны парадак у Германіі высокага сярэднявечча. 

153. Феадальная іерархія ў Германіі высокага сярэднявечча, зафіксаваная ў 

“Саксонскім люстры”. 

154. Сяляне-арэндатары ў Германіі высокага сярэднявечча. 

155. Горад у Германіі высокага сярэднявеччаѐ які быў падпарадкаваны 

імператару, але не знаходзіўся на яго радавых землях. 

156. Горад у Германіі высокага сярэднявеччаѐ які быў падпарадкаваны 

імператару і знаходзіўся на яго радавых землях. 

157. Горад у Германіі высокага сярэднявеччаѐ знаходзіўся на радавых 

землях феадала. 

158. Горад у Германіі высокага сярэднявеччаѐ які валодаў аўтаноміяй. 



159. У палітычным жыцці Германіі высокага сярэднявечча – карольѐ які быў 

супрацьпастаўлены феадаламі або папай законнаму каралю. 

160. Пасадовыя асобы ў Германіі высокага сярэднявечча, якія выконвалі 

даручэнні караля-імператара. 

161. Каралеўскія чыноўнікі ў Германіі высокага сярэднявечча, якія 

выконвалі пэўныя гаспадарска-эканамічныя функцыі. 

162. Адзінаборства, якое германцам замяняла суд. 

163. Князі-выбаршчыкі ў сярэднявечнай Германіі. 

164. Вышэйшыя феадалы Германіі, якія выбіралі новага караля-імператара. 

165. Князі-выбаршчыкі новага караля-імператара Германіі. 

166. Асноўны дакумент Свяшчэннай Рымскай імперыі, які быў прыняты ў 

1356 г. 

167. Прыняты ў 1356 г. асноўны дакумент Свяшчэннай Рымскай імперыі. 

168. Дакумент Свяшчэннай Рымскай імперыі, які падпісалі курфюрсты і ў 

тым ліку кароль-імператар. 

169. Земскі мір у сярэднявечнай Германіі. 

170. Дагавор, які прадастаўляў каралю-імператару Свяшчэннай Рымскай 

імперыі шырокія правы адносна бакоў, якія яго падпісалі. 

171. Орган саслоўна-прадстаўніцкай улады ў Германіі. 

172. Саслоўна-прадстаўніцкі орган улады ў Германіі. 

173. Падатак, які спаганяўся з усіх суб'ектаў Свяшчэннай Рымскай імперыі. 

174. Агульны для ўсіх суб'ектаў Свяшчэннай Рымскай імперыі падатак. 

175. Першы сродак пакарання суб'екта Свяшчэннай Рымскай імперыі 

каралѐм-імператарам. 

176. Другі па чарзе сродак пакарання суб'екта Свяшчэннай Рымскай імперыі 

каралѐм-імператарам. 

177. Аб'яднанне германскіх гандлѐвых гарадоў. 

178. Аб'яднанне, якое забяспечвала падтрымку гандлѐвым гарадам Германіі. 

179. Аб'яднанне, якое пры слабай цэнтральнай уладзе забяспечвала 

падтрымку гандлѐвым гарадам Германіі. 

180. Інстытут асабістай абароны ў каралеўстве остготаў. 

181. Інстытут абароны правоў тэрыторыі каралеўскай уладай у каралеўстве 

остготаў.  

182. Інстытут абароны правоў асобнага свабоднага чалавека каралеўскай 

уладай у каралеўстве остготаў.  

183. Інстытут абароны правоў народа каралеўскай уладай у каралеўстве 

остготаў.  

184. Каралеўскі чыноўнік у каралеўстве остготаў, які кантраляваў 

выкананне каралеўскіх загадаў.  

185. Каралеўскі чыноўнік у каралеўстве остготаў, які меў паўнамоцтвы на 

арышт, штраф, канфіскацыю маѐмасці.  

186. Каралеўскі чыноўнік у каралеўстве остготаў, які ммог быць 

арыштаваны толькі паводле санкцыі караля. 

187. Кроўнарадавыя абшчыны лангабардаў. 

188. Лангабардскія кроўнарадавыя абшчыны ў Італіі. 



189. Лангабардскія кроўнарадавыя абшчыны, якія мелі правы вайсковых 

адзінак. 

190. Лангабардскія каралеўскія чыноўнікі. 

191. Правіцель Венецыі. 

192. Сярэдні слой высакароднага саслоўя ў Італіі высокага сярэднявечча. 

193. Ніжэйшы слой высакароднага саслоўя ў Італіі высокага сярэднявечча. 

194. Вышэйшы слой высакароднага саслоўя ў Італіі высокага сярэднявечча. 

195. Вышэйшы слой паўнапраўных гараджан ў Італіі высокага 

сярэднявечча. 

196. Ніжэйшы слой паўнапраўных гараджан ў Італіі высокага сярэднявечча. 

197. Слой непаўнапраўных гараджан ў Італіі высокага сярэднявечча. 

198. Вясковая акруга ў Італіі высокага сярэднявечча. 

199. Італьянскія прыхільнікі Вельфаў. 

200. Італьянскія прыхільнікі Гогенштаўфенаў. 

201. Пасада кіраўніка італьянскага горада, якая была ўсталявана 

Фрыдрыхам I Барбаросай. 

202. Рэжым кіравання італьянскім горадам, калі на яго чале стаяў падэста. 

203. Інстытут публічных рэвізій у італьянскіх гарадах пры падэстаце. 

204. Сродак кантролю над падэста з боку гараджан. 

205. Орган улады, пры дапамозе якога гараджае кантралявалі дзейнасць 

падэста. 

206. Тэрмін паўнамоцтваў падэста. 

207. Гандлѐва-рамеснае насельніцтва італьянскіх гарадоў. 

208. Камандзір войска папаланаў у Італіі. 

209. Камандзір папаланскага войска ў італьянскіх гарадах. 

210. Рэжым гарадскога кіравання ў Італіі, якія быў усталяваны пасля 

перамогі папаланаў. 

211. Яшчэ адна назва Венецыі. 

212. Афіцыйная назва Венецыі. 

213. Найбольш вядомая назва Рэспублікі Св. Марка. 

214. Яшчэ адна назва Генуі. 

215. Афіцыйная назва Генуі. 

216. Найбольш вядомая назва Рэспублікі Св. Георгія. 

217. Дабраахвотнае аб‟яднанне ўсіх эканамічна актыўных гараджан Генуі. 

218. Дабраахвотнае аб‟яднанне рамеснікаў і гандляроў Генуі. 

219. Італьянскія сяляне, з якімі падпісываўся лібелярны дагавор на 

трыманне зямлі за частку ураджаю і паншчыну. 

220. Італьянскія сяляне высокага сярэднявечча, якія трымалі зямлю за 

частку ураджаю і паншчыну. 

221. Італьянскія сяляне высокага сярэднявечча, якія трымалі зямлю па 

традыцыі. 

222. Італьянскія сяляне высокага сярэднявечча, што сядзелі на надзелах. 

223. Кампактныя шматкультурныя гаспадарчыя комплексы (збожжа, 

вінаград, аліўкі, садавіна) у Італіі высокага сярэднявечча. 

224. Падатак, які плацілі італьянскія сяляне гораду. 

225. Залатая манета, якая чаканілась у Фларэнцыі.  



226. Італьянская гандлѐвая карпарацыя.  

227. Удзельнік каменды, які даваў грошы. 

228. Удзельнік каменды, які забяспечваў падарожа.  

229. Каралеўскі чыноўнік у Паўднѐвай Італіі, які кіраваў горадам. 

230. Сіцылійскае паўстанне 1282 года. 

231. Паўднѐваітальянская арэнда, звязаная з распрацоўкай пустэчы. 

232. Камандзір атрада наѐмнікаў у Італіі. 

233. Дагавор паміж італьянскім горадам і камандзірам атрада наѐмнікаў. 

234. Улада аднаасобнага кірауніка. 

235. Вытворчасць, заснаваная на падзеле працы і рамеснай тэхніцы. 

236. Вытворчасць, заснаваная на падзеле ручной працы. 

237. Вытворчасць, заснаваная на ручной памеснай тэхніцы і падзеле працы. 

238. Чалавек, які кантраляваў працу работнікаў мануфактуры. 

239. Кароль, які меў тытул, але не кантраляваў сваю краіну. 

240. Кароль, які не меў рэальнай улады над краінай, але меў адпаведны 

тытул. 


