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Na starcie otrzymujesz od nas 104 punkty – 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 niemieckie decydowało o tym, że pojawiały się mury, regularna sieć ulic, rynek, ratusz i kościół. I to niezależnie 

też od tego, czy miasto zakładano na surowym korzeniu, czy też lokacja dotyczyła ośrodka już istniejącego. Główną różnicą 
w planie urbanistycznym miast lokowanych na prawie, które przywędrowało na Pomorze z Lubeki (Szczecin, Gdańsk, Elbląg, 
Frombork), był brak rynku, który zastępowała szeroka ulica. Jednak miast założonych na prawie lubeckim było niewiele, w 
dodatku czasem wiele z nich lokowano po raz wtóry na prawie magdeburskim (Gdańsk i Tczew). Nie ma wątpliwości, że to 
właśnie model prawa z Magdeburga zyskał w Europie Środkowo-Wschodniej największą popularność i miano prawa 
niemieckiego.  

Pierwszym miastem, któremu w 1211 r. nadano prawa magdeburskie, była Złotoryja. Ponieważ Piastowie na Śląsku i 
Krzyżacy na Pomorzu chcieli ściągnąć jak najwięcej kolonistów, oferowali im jeszcze lepsze warunki. – Osadników zachęcano 

do przesiedlenia, zwalniając od podatków, ceł, ograniczając im obowiązek wojskowy, dając szerokie uprawnienia w zakresie 

łowiectwa i  rybołówstwa, wabiono też niższymi czynszami lub łagodniejszymi karami za przewinienia – mówi historyk 
prawa, specjalistka od prawa niemieckiego prof. Danuta Janicka z uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (…). 

Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do dołączonego tekstu! 
 
1. Zaprezentowany tekst: 
A) jest pisany prozą      B) został podzielony na akapity 
C) jest tekstem literatury pięknej    D) należy do epiki  
 
2. Charakter przedstawionego tekstu można określić jako: 
A) artystyczny  B) popularnonaukowy   C) tajemniczy   D) poważny  
 
3. Cechą charakterystyczną dla stylu tego tekstu: 
A) jest unikanie wyrazów nacechowanych emocjonalnie  B) mnogość środków artystycznych   
C) jest stosowanie słownictwa specjalistycznego  D) są zdania złożone  
 
4. Pisząca w swoim wywodzie: 
A) przywołuje opinie odmienne od własnej    B) cytuje  
C) przedstawia swój punkt widzenia problemu    D) dyskutuje z innymi autorytetami  
 
5. Tematyka prezentowanego tekstu: 
A) ma charakter historyczny     B) nie porusza kwestii ekonomicznych  
C) związana jest z zagadnieniami prawnymi   D) dotyczy czasów średniowiecza 
 
6. W powyższym tekście nie ma: 
A) fikcji   B) fantastyki   C) monologu   D) morału 
 
7. Prezentowany tekst jest adresowany do: 
A) miłośników starożytności     B) ludzi interesujących się dawnymi dziejami  
C)  znawców prehistorii     D)  dzieci 
 
8. W przywołanym tekście można znaleźć: 
A) podawane w nawiasach przykłady    B) wyrazy nowo utworzone (neologizmy)  
C) wyrazy skrócone      D) nazwy miast niemieckich 
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9. Z pierwszego zdania tekstu wynika, że prawo niemieckie: 
A) ujednoliciło wygląd miast     B) zahamowało rozwój miast 
C)  ograniczyło autonomię miast    D) wprowadziło porządek w strukturze miast 
 
10. Z prezentowanego tekstu dowiemy się: 
A) jakim miastom na przykład nadano prawa magdeburskie B) jak nazywały się niemieckie prawa lokacyjne 
C) czy można było zmienić prawo lokacyjne   D) jaka dynastia władała na Śląsku 
 
11. Prawo lubeckie: 
A) było mniej popularne od prawa magdeburskiego  B) było bardziej surowe niż magdeburskie  
C) stosowane było głównie na Pomorzu    D) miało szerszy zasięg od magdeburskiego  
 
12. Z tekstu można wywnioskować, że określenie na surowym korzeniu: 
A) to pojęcie pochodzące z prawa lokacyjnego    B) miało charakter humorystyczny  
C) oznacza budowę miasta od podstaw     D) wyrażało ocenę negatywną  
 
13. Nie jest prawdą, że: 
A) Gdański był niechętny prawu magdeburskiemu   B) Gdańsk był lokowany wyłącznie na prawie lubeckim  
C) w prawie lubeckim i magdeburskim regulowano funkcje rynku  
D) miasta lokowane na prawie lubeckim mały mniejszy rynek  
 
14. Z prezentowanego tekstu wynika, że: 
A) ludność masowo opuszczała miasta   B) powstające miasta w wielu regionach zabiegały o kolonistów   
C) miasta narzucały mieszkańcom mnóstwo ograniczeń wolności   D) przyczyną kryzysu miast były nadmierne podatki 
 
15. Osadnicy w miastach mogli liczyć na: 
A) udogodnienia w handlu     B) ulgi prawne 
C) obniżenie kosztów utrzymania     D) zmniejszenie obowiązków wojskowych 
 
16. W pierwszym zdaniu przywołanego tekstu: 
A) jest kilka podmiotów     B) nie ma podmiotu wyrażonego rzeczownikiem   
C) są dwa orzeczenia      D) wszystkie zdania są współrzędnie złożone   
 
17. W sformułowaniu regularna sieć ulic:  
A) są dwa rzeczowniki  B) jest czasownik w bezokoliczniku     C) nie ma przymiotnika  D) jest jeden wyraz jednosylabowy   
 
18. Wyraz że:  
A) może w zdaniu pełnić funkcję dopełnienia  B) jest zaimkiem   C) ma jedną sylabę   D) to spójnik   
 
19. Podkreślony wyraz w sformułowaniu prawo niemieckie: 
A) jest przysłówkiem      B) w zdaniu pełni funkcję przydawki   
C) jest epitetem      D) należy do nieodmiennej części mowy  
 
20. Wypowiedzenie Nie ma wątpliwości:  
A) jest zdaniem   B) jest zdaniem złożonym   C) to równoważnik zdania  D) zawiera podmiot gramatyczny   
 
21. Wyraz wtóry: 
A) jest przymiotnikiem  B) to liczebnik      C) odmienia się przez przypadki  D) ma charakter przenośny  
 
22. Podkreślony wyraz w wypowiedzeniu (…) zwalniając od podatków:  
A) jest przydawką      B) jest czasownikiem w formie imiesłowu  
C) jest przysłówkiem      D) odmienia się przez osoby  
 
23. Sformułowanie szerokie uprawnienia:  
A) tworzą wyrazy należące do tej samej części mowy  B) zawiera czasownik   
C) zawiera rzeczownik      D) składa się z wyrazów w tym samym przypadku 
 
24. Trzy samogłoski znajdują się w wyrazie: 
A) niewiele  B) Europie   C) lokacja   D) korzeniu 
 
25. W zdaniu Osadników zachęcano do przesiedlenia: 
A) nie ma podmiotu     B) jest dopełnienie 
C) nie ma przydawek     D) pojawia się rzeczownik w formie dopełniacza 
 
26. Czasownikiem w formie nieosobowej jest wyraz: 
A) zakładano  B) wchodząc    C) zrobilibyśmy    D) nienazwany 


