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Na starcie otrzymujesz od nas 96 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!  
 

Sławomir Leśniewski Wyjątkowy chan(fragm.), Polityka nr49, 8 grudnia 2007r. 

W 1235 r. Mongołowie zniszczyli państwo Bułgarów nadwołżańskich, a rok później uderzyli na Ruś, która dosłownie spłynęła 

krwią. Na rozległych terenach, zamienionych przez najeźdźców w dymiącą zgliszczami pustynię, „ani  jedno oko nie 

pozostało otwarte, by zapłakać nad zmarłymi”, jak ze zgrozą pisał ruski kronikarz. Spośród większych miast zdołał się obronić 

jedynie Wielki Nowogród. 

Wiosną 1241 r. Mongołowie runęli na Węgry i Siedmiogród, a jeden z korpusów wykonał prewencyjny zagon na Polskę, aby 

uniemożliwić jej współdziałanie z południowym sąsiadem. Bitwa pod Legnicą, która w polskiej historii zajmuje jedną z 

ważniejszych kart, stanowiła dla najeźdźców mało znaczący epizod. Niemal tego samego dnia, w którym w oparach 

nieznanych Europejczykom gazów bojowych ginął kwiat polskiego rycerstwa, na czele z księciem Henrykiem Pobożnym, pod 

Mohi nad Slaną węgierska armia została całkowicie rozgromiona, a król Bela IV ratował się ucieczką za Dunaj. Gdy zimą 

Mongołowie przeszli przez rzekę po lodzie i zajęli resztę Węgier, schronienia udzieliła mu jedna z adriatyckich wysepek. 

Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do tekstu! 

 

1. Autor przedstawionego tekstu: 

A) podejmuje problematykę historyczną    B) opowiada o wydarzeniach z XIII w.  

C) jest fragmentem powieści     D) jest tekstem poetyckim   

 

2. Przywołany tekst: 

A) ma charakter popularnonaukowy     B) przedstawia wydarzenia fikcyjne    

C) ma charakter moralizatorski     D) zawiera elementy fantastyki    

 

3. W swojej wypowiedzi piszący unika: 

A) sformułowań potocznych B) komizmu C) pouczania czytelnika  D) wybiegania w przyszłość 

 

4. Sformułowanie na terenach zamienionych w dymiącą zgliszczami pustynię:  

A) odwołuje się do uczuć odbiorcy      B) ma umniejszyć rozmiar opisywanych zniszczeń  

C) charakteryzuje styl podbojów dokonywanych przez Mongołów  D) oddaje rozmiar zniszczeń   

 

5. W swoim wywodzie autor: 

A) przedstawia efekt własnych badań     B) zwraca się bezpośrednio do czytelnika  

C) używa sformułowań o charakterze emocjonalnym   D) koncentruje się na faktach   

 

6. Wprowadzony do tekstu cytat: 

A) pochodzi z ruskiej kroniki     B) ukazuje rozmiar okrucieństwa Mongołów  

C) oddaje emocje autora tych słów   D) ma charakter przenośny 

 

7. Wielki Nowogród: 

A) nie był dla wojsk mongolskich żadna przeszkodą    B) oddał się pod zarząd dostojników mongolskich   

C) został zdobyty po ciężkich walkach  D) był jedynym wielkim miastem, który zdołał obronić się przed Mongołami   

 

8. Z powyższego tekstu można wysnuć wniosek, że armia Mongołów: 

A) walczyła nieprzerwanie B) była bardzo nowoczesna C) była bardzo liczna D) działała bezwzględnie 
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9. W opinii piszącego bitwa pod Legnicą: 

A) przypuszczalnie w ogóle nie miała miejsca    B) oznaczała upadek państwa polskiego   

C) zakończyła rządy dynastii Piastów w Polsce    D) jest jednym z najważniejszych momentów naszej historii 

 

10. Wojska Henryka Pobożnego poniosły klęskę ponieważ: 

A) były źle dowodzone       B) Mongołowie użyli  nieznanych rycerstwu gazów bojowych   

C) zgubiła je nadmierna pewność siebie rycerzy   D) przeciwnik miał przewagę liczebną   

 

11. W bitwie pod Legnicą: 

A) uczestniczyły niewielkie siły mongolskie    B) poległ Henryk Pobożny  

C) uczestniczyła również armia węgierska  D) ważyły się losy państwa węgierskiego  

 

12. Z kontekstu wypowiedzi można wywnioskować, że określenie prewencyjny zagon oznacza: 

A) akcję zapobiegawczą     B) działanie przeciwdziałające   

C) działania obronne      D) źle zorganizowaną akcję   

 

13. Z powyższego tekstu wynika, że: 

A) Mongołowie dążyli do podboju ziem państwa Piastów   B) ocena rangi wydarzeń zależy od punktu widzenia   

C) organizacja działań Mongołów stała na bardzo wysoki poziomie   D) klęska pod Legnicą nie była dziełem przypadku 

 

14. Z ostatniego zdania powyższego fragmentu można  dowiedzieć się: 

A) gdzie schronił się Bela IV  B) jak Mongołowie przedostali się na teren resztki państwa węgierskiego  

C) jak nazywa się wyspa, na której azyl znalazł węgierski władca   D) jaki ostatecznie los potkał Belę IV 

 

15. Do problematyki przywołanego tekstu nie przystaje sformułowanie: 

A) potępienie mongolskiego okrucieństwa   B) historia upadku państwa polskiego    

C) szczególne doświadczenie klęskami  naszego kraju   D) hańba przegranej z niegodnym przeciwnikiem    

 

16. Podkreślony wyraz w  wypowiedzeniu uderzyli na Ruś jest czasownikiem : 

A) w liczbie mnogiej     B) w stronie biernej   C) w trzeciej osobie   D)  w stronie zwrotnej  

 

17. Sformułowanie (Ruś) spłynęła krwią : 

A) ma charakter przenośny       B) jest zabarwione emocjonalnie    

C) wyolbrzymia opisywane zjawisko      D) jest bardzo obrazowe  

 

18. Sformułowanie na rozległych terenach:   

A) zawiera rzeczownik w liczbie mnogiej    B) zawiera przymiotnik  

C) zawiera rzeczownik w formie dopełniacza    D) zawiera nieodmienną część mowy 

 

19. W określeniu dymiąca zgliszczami pustynia:   

A) każdy z wyrazów ma różną ilość sylab     B) jest przysłówek 

C) są dwa rzeczowniki w różnych przypadkach   D) występuje rzeczownik w mianowniku 

 

20. Orzeczenie w wypowiedzeniu (…) ani jedno oko nie pozostało otwarte:  

A) ma formę nieosobową       B) jest w bezokoliczniku   

C) ma formę 3. os. l. poj. cz. przesz.      D) ma formę liczby mnogiej  

 

21. Tyle samo sylab co w wyrazie zamienionych znajduje się w wyrazie:  

A) Siedmiogród    B) spłynęła    C) Mongołowie   D) nadwołżańskich  
 

22. Wyrazem jednosylabowym jest słowo: 

A) rok       B) nie     C) Ruś     D) przez   
 

23. Więcej spółgłosek niż w wyrazie zgrozą znajduje się w wyrazie: 

A) państwo     B) terenach    C) wykonał    D) obronić   
 

24. W wypowiedzeniu schronienia udzieliła mu jedna z adriatyckich wysepek: 

A) podmiotem nie jest wyraz mu   B) nie ma podmiotu domyślnego 

C) podmiotem nie jest rzeczownik  D) mamy podmiot domyślny 


