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Na starcie otrzymujesz od nas 100 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
- Prawo magdeburskie w swej pierwotnej postaci nie zapewniało tak szerokich przywilejów i ułatwień, dokonywano
zatem jego modyfikacji. I tak na Śląsku powstało prawo średzkie (od Środy Śląskiej, która w 1235 r. otrzymała specjalne
pouczenie prawne z saksońskiego Halle, będące podstawą jej ustroju), a na Pomorzu – prawo chełmińskie (od Chełmna,
lokowanego w 1233 r.).
Równolegle z prawem niemieckim na Śląsku pojawiło się prawo flamandzkie. Na jego podstawie w 1217 r. założono
Racibórz, a w 1223 r. Nysę. Jednak dające mieszkańcom wyjątkowo dużą autonomię prawo flamandzkie nie przypadło
do gustu Piastom, którym zależało na wzmocnieniu swojej władzy, a nie na jej utracie. To zadecydowało, że na Śląsku tak
wielką popularnością zaczęło cieszyć się prawo średzkie, w którym najważniejszym przedstawicielem samorządukierującym administracją, sądownictwem i gospodarką – był podporządkowany panu wójt.
- Zdecydowanie większą samorządność miały miasta lokowane na prawie chełmińskim – mówi prof. Janicka. – Jednak
zarówno w prawie średzkim jak i chełmińskim znalazły się pochodzące z Flandrii zasady zapewniające kobietom
możliwość dziedziczenia majątków. Dzięki nim mieszkanki miast na ziemiach polskich miały lepszą pozycję społeczną niż
mieszczanki niemieckie.
Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do dołączonego tekstu!
1. Załączony tekst:
A) ma charakter popularnonaukowy
B) należy do literatury pięknej
C) jest utworem poetyckim
D) jest baśnią
2. Tematyka prezentowanego tekstu:
A) dotyczy zagadnień prawnych
C) odnosi się do czasów średniowiecza

B) związana jest z problematyką historyczną
D) jest właściwie tematyką współczesną

3. W przywołanym tekście nie występuje:
A) podmiot liryczny
B) narrator

C) fikcja

4. Wszystkie podane w tekście daty:
A) wskazują na starożytność
C) wskazują na wiek XIII

B) dotyczą czasów, gdy Polską rządzili Piastowie
D) dotyczą czasów gdy Polską rządzili Jagiellonowie

5. W prezentowanym tekście można znaleźć:
A) wyraz skrócony
B) cytat

C) dialog

6. Osoba pisząca w swojej wypowiedzi:
A) koncentruje się na faktach
C) unika wyrażeń potocznych

B) umieszcza fakty wymyślone przez siebie
D) unika wyrazów nacechowanych emocjonalnie

D) fantastyka

D) opis natury

7. Z prezentowanego tekstu wynika, że:
A) prawo magdeburskie było przekształcane
B) prawo brało swoją nazwę od miasta, w którym powstało
C) prawo magdeburskie nie było jedynym systemem prawnym wówczas obowiązującym
D) prawo magdeburskie musiało być stosowane w postaci niezmiennej
8. Prawo flamandzkie:
A) stanowiło podstawę lokacji Raciborza
C) inaczej nazywane było prawem średzkim

B) było podstawą lokacji Środy Śląskiej
D) na Śląsku konkurowało z prawem niemieckim

9. Z przywołanego tekstu wynika, że Piastowie:
A) dążyli do demokratyzacji życia w państwie
C) dążyli do koncentracji władzy w swoim ręku

B) nie byli zwolennikami nadmiernej wolności mieszczan
D) kwestie podatków pozostawili w ręku władz miast

10. Wspomniana w tekście Nysa:
A) jest miastem położonym na Śląsku
C) była lokowana na mocy prawa flamandzkiego

B) była lokowana przed Środą Śląską
D) została założona po Raciborzu

11. Przyczyną popularności prawa średzkiego:
A) była jego zgodność z interesami Piastów
B) była jego prostota
C) była niezależność miasta od władz centralnych D) był fakt, że prawo flamandzkie odbierało miastom autonomię
12. Prawdą jest, że:
A) zgodnie z prawem średzkim kobiety mogły dziedziczyć majątki
B) kobiety w Polsce miały lepszą pozycje społeczną niż Niemki
C) w omawianym okresie przywileje kobiet nie były oczywistością
D) kobiety w Polsce nie miały żadnych praw
13. Nie jest prawdą, że:
A) miasta w Polsce lokowane były wyłącznie na pierwotnej wersji prawa magdeburskiego
B) modyfikacje praw magdeburskiego ograniczały stopniowo niezależność miast
C) prawo chełmińskie wzorowało się wyłącznie na prawie flamandzkim
D) prawo flamandzkie było przyczyną upadku miast
14. Zgodnie z prawem średzkim:
A) wójt kierował gospodarką i sądownictwem
C) wójt był najważniejszym przedstawicielem samorządu
15. Przywołana wypowiedź prof. Janickiej:
A) służy urozmaiceniu formy wypowiedzi
C) uzupełnia wywód o nowe informacje
16. Wyrazy przywilejów i ułatwień:
A) należą do różnych części mowy
C) mają formę celownika

B) wójt nie był niezależny
D) wójt był podporządkowany wyłącznie radzie miasta

B) wprowadza do tekstu opinię znawcy
D) zawiera informację o sytuacji kobiet nie tylko w śląskich miastach

B) mają tę samą liczbę spółgłosek
D) są w tym samym przypadku

17. Wyraz dokonywano:
A) jest czasownikiem w formie osobowej
C) nie jest czasownikiem

B) jest czasownikiem w formie nieosobowej
D) ma formę bezokolicznika

18. W wypowiedzeniu (…)dokonywano zatem jego modyfikacji:
A) nie ma podmiotu
B) jest dopełnienie
C) podmiotem jest wyraz modyfikacji

D) jest przydawka

19. W wypowiedzeniu (…) na Śląsku powstało prawo średzkie podmiotem:
A) jest rzeczownik B) jest rzeczownik w mianowniku C) jest rzeczownik dwusylabowy D) nie jest rzeczownik
20. W sformułowaniu specjalne pouczenie prawne:
A) jest rzeczownik
B) występuje przysłówek

C) są dwa przymiotniki D) występuje rzeczownik trzysylabowy

21. Podkreślony wyraz w wypowiedzeniu Piastom zależało na wzmocnieniu swojej władzy:
A) jest podmiotem
B) pełni funkcję dopełnienia
C) jest rzeczownikiem
D) to czasownik
22. W zdaniu z poprzedniego pytania przydawka jest wyrażona:
A) rzeczownikiem
B) przysłówkiem
C) czasownikiem

D) zaimkiem

23. W tym samym zdaniu:
A) są dwa orzeczenia
B) wszystkie czasowniki mają formę czasu przeszłego
C) podmiot wyrażony jest rzeczownikiem w formie przypadka innego niż mianownik
D) nie ma podmiotu
24. Czasownikiem w formie bezokolicznika nie jest wyraz:
A) wolność
B) złość
C) uległość

D) samorządność

25. Wypowiedzenie zasady zapewniające kobietom możliwość dziedziczenia majątków:
A) jest zdaniem pojedynczym
B) jest równoważnikiem zdania
C) zawiera cztery rzeczowniki
D) jest zdaniem złożonym współrzędnie

