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Na starcie otrzymujesz od nas 108 punktów – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz dodatkowo
1 punkt, za błędną zabieramy dany punkt. Gdy nie odpowiadasz, zachowujesz podarowany punkt. Pamiętaj, że każda z odpowiedzi A, B, C,
D może być fałszywa lub prawdziwa. W czasie konkursu nie wolno używać słowników, notatek, podręczników i innych pomocy naukowych.
Sprawdź, czy arkusz testowy jest dopasowany do Twojej kategorii wiekowej i czy jest obustronnie zadrukowany. Zgłaszaj wszelkie
nieprawidłowości. Wyniki konkursu będą dostępne 6 tygodni po konkursie.
Życzymy sukcesów i zapraszamy do testu konkursowego Omnibus!

Agnieszka Krzemieńska Zwierciadło wolności POLITYKA nr 49 (2632), 8 grudnia 2007
Ponieważ w XII w. prawo podążało za człowiekiem, przybysze (Flamandowie, Fryzowie, Turyngowie), osiedlając się na
terenie Saksonii-Anhalt, przynieśli ze sobą własne prawa zwyczajowe. Doprowadziło to do chaosu prawnego wśród
mieszkańców prowincji. Hrabia Hoyer von Falkenstein zadanie ujednolicenia i spisania prawa powierzył ławnikowi
sądowemu, niejakiemu Eike von Repgow, uważanemu do dziś za twórcę pierwszego zbioru praw ludności saskiej.
„Zwierciadło saskie”, bo tak nazywa się ten kodeks, powstało między 1220 a 1235 r., by od razu zyskać ogromną popularność
i autorytet. Przepisywano je w dziesiątkach egzemplarzy, z których do dziś zachowało się ok. 460.
Prawo magdeburskie zakładało istnienie dwóch ciał kolegialnych: ławy i rady miejskiej. Rajcy i ławnicy należeli do
znamienitych rodów mieszczańskich, musieli też być ludźmi elokwentnymi o nieposzlakowanej opinii. – Przez pewien czas nie
wiedziano, jak podzielić obowiązki – tłumaczy prof. Lück. – W rezultacie ok. 1300 r. ustalono, że ławnicy zajmą się
wydawaniem wyroków w sądach, a rada będzie miała wpływ na sądownictwo, ale przede wszystkim będzie stanowić prawo i
zarządzać miastem. Rozdzielenie tych dwóch ciał stanowiło charakterystyczną cechę magdeburskiego ustroju miejskiego,
odnajdywaną w wielu wzorujących się na nim miastach. Forma rządów, która powstała dzięki prawu magdeburskiemu,
zapewniała mieszkańcom miast nie tylko własne sądownictwo, ale i liczne przywileje, umożliwiające rozwój gospodarczy.
Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do dołączonego tekstu!
1. Załączony tekst poświęcony jest:
A) tematyce historycznej
B) koncentruje się głównie na problematyce ekonomicznej
C) pod pretekstem omawiania dawnych spraw mówi o współczesności D) problematyce związanej z prawem
2. Wypowiedź autorki dotyczy:
A) procesu powstawania prawa magdeburskiego
C) analizowania przyczyn upadku miast
3. W swoim wywodzie pisząca:
A) cytuje
C) nie wprowadza pierwiastków komicznych

B) początków tworzenia się ładu prawnego
D) krytyki wprowadzaniu obcych form prawnych

B) daje wyraz swojemu krytycznemu stosunkowi do omawianej kwestii
D) nie wyraża emocji

4. Styl przywołanego tekstu charakteryzuje się:
A) unikaniem wyrażeń potocznych
B) obiektywizmem
C) stosowaniem terminologii naukowej
D) użyciem wyrazów nacechowanych emocjonalnie
5. Tytuł prezentowanego tekstu:
A) nawiązuje do nazwy aktu prawnego
C) ma charakter przewrotny (ironiczny)

B) wskazuje na czas akcji
D) wyraża ocenę

6. Osobę wypowiadającą się w załączonym tekście można nazwać:
A) autorką
B) powieściopisarką
C) scenarzystką

D) historykiem

7. Wprowadzona do tekstu wypowiedź niemieckiego historyka:
A) uzupełnia wywód
B) stanowi jakby ciąg dalszy wypowiedzi piszącej
C) jest opinią, której nie podziela pisząca
D) podsumowuje wywód piszącej
8. W pierwszym zdaniu można znaleźć:
A) ożywienie
B) metaforę

C) wyolbrzymienie

9. Z powyższego tekstu wynika, że prawo zwyczajowe:
A) było zależne od kraju pochodzenia
B) nie było spisane
C) można było wyczytać z kodeksów
D) stale było nowelizowane

D) porównanie

10. Przyczyną chaosu prawnego, o którym wspomina pisząca:
A) było współistnienie wielu systemów prawnych
B) było prawo magdeburskie
C) było spisanie prawa
D) była dążność do ujednolicenia systemu prawa
11. Wspomniany w tekście hrabia Hoyer von Falkenstein:
A) żył w średniowieczu B) polecił ujednolicić i spisać prawo C) rządził w prowincji Saksonia-Anhalt D) pochodził z Lubeki
12. Kodeks Zwierciadło saskie:
A) powstał w XIII w. B) był wysoko oceniany C) był powszechnie kopiowany D) zachował się do dziś w wielu egzemplarzach
13. Zgodnie z prawem magdeburskim:
A) miastem rządziły ciała kolegialne
C) ławnicy wydawali wyroki w sądach
14. Prawdą jest, że rajcy i ławnicy:
A) byli wybierani dożywotnio
C) musieli być ludźmi potrafiącymi pięknie przemawiać

B) miastem rządziła jednostka (hrabia)
D) miastem zarządzała przede wszystkim rada
B) musieli należeć do najznamienitszych rodów
D) mogli pochodzić nawet z nizin społecznych

15. Dzięki prawu magdeburskiemu:
A) miasta mogły przeżywać rozwój gospodarczy
C) zapanował ład prawny

B) można było utrzymać prawo zwyczajowe
D) ograniczono mieszczańskie przywileje

16. Sprawdzając znaczenie wyrazu elokwentny:
A) można stwierdzić, że jest to wyraz rodzimy
C) można dowiedzieć się, że oznacza on oratora

B) należy sięgnąć do Słownika Wyrazów Obcych
D) można dowiedzieć się że oznacza wysoko urodzony

17. Wyraz osiedlając się:
A) jest czasownikiem w formie bezokolicznika
C) ma wyłącznie formę liczby pojedynczej

B) jest czasownikiem w trzeciej osobie liczby mnogiej
D) jest czasownikiem w formie imiesłowu przysłówkowego

18. Sformułowanie zadanie ujednolicenia prawa:
A) składa się z trzech rzeczowników
C) nie zawiera rzeczownika w mianowniku

B) zawiera rzeczownik w dopełniaczu
D) zawiera rzeczownik w bierniku

19. W zdaniu Doprowadziło to do chaosu prawnego:
A) podmiotem nie jest rzeczownik
C) występuje podmiot domyślny

B) nie ma podmiotu
D) występuje przydawka

20. Sformułowanie własne prawa zwyczajowe:
A) składa się wyłącznie z wyrazów należących do odmiennych części mowy B) zawiera rzeczownik w formie liczby mnogiej
C) zawiera dwa przymiotniki w formie mianownika
D) zawiera wyraz czterosylabowy
21. W zdaniu Przepisywano je w dziesiątkach egzemplarzy:
A) występuje podmiot domyślny
B) nie ma podmiotu
C) występuje dopełnienie
D) dopełnienie wyrażone jest przyimkiem
22. Wyraz rozdzielenie:
A) to czasownik w formie nieosobowej
C) ma pięć spółgłosek

B) jest rzeczownikiem
D) ma pięć sylab

23. Sformułowanie forma rządów składa się z dwóch wyrazów:
A) mających tę samą liczbę sylab
B) należących do tej samej części mowy
C) w formie mianownika i dopełniacza
D) w dwóch różnych liczbach
24. Wyraz gospodarczy:
A) to przysłówek
B) jest przymiotnikiem C) ma formę mianownika

D) ma cztery sylaby

25. W zdaniu (…) rada będzie miała wpływ na sądownictwo:
A) jest orzeczenie imienne
B) w skład orzeczenia wchodzi czasownik w formie imiesłowu
C) są dwa rzeczowniki
D) nie ma rzeczownika jednosylabowego
26. Podkreślone sformułowanie w zdaniu Forma rządów, która powstała dzięki prawu magdeburskiemu, zapewniała
mieszkańcom przywileje:
A) składa się z wyrazów należących do odmiennych części mowy
B) jest okolicznikiem
C) zawiera rzeczownik w celowniku
D) zawiera przyimek
27. Zdanie z pytania 26.:
A) jest zdaniem złożonym
C) zawiera zdanie podrzędne przydawkowe

B) zawiera wtrącenie
D) jest zdaniem złożonym współrzędnie

