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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. O szczegółach i wydarzeniach konkursu czytaj na stronie 

www.jersz.pl i fb.com/LowcyTalentowJersz. Wyniki konkursu będą dostępne 6 tygodni po konkursie.                                

Życzymy sukcesów i zapraszamy do testu konkursowego Omnibus!  
 

Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do dołączonego tekstu! 

1. Powyższy tekst: 

A) ma charakter popularnonaukowy   B) zawiera monolog 

C) należy do literatury pięknej   D) należy do epiki 

 

2. Przywołany tekst adresowany jest: 

A) specjalistów B) do wszystkich zainteresowanych historią  C) młodzieży  D) polityków 

 

3. Piszącego można nazwać: 

A) autorem  B) reporterem   C) powieściopisarzem   D) ekspertem 

 

4. W zaproponowanym tekście nie ma: 

A) fikcji  B) fabuły    C) cytatów     D) opisów 
 

5. Piszący w swojej wypowiedzi: 

A) zwraca się do czytelnika bezpośrednio  B) koncentruje się na faktach 

C) czasami ocenia  prezentowane fakty  D) buduje nastrój tajemniczości 
 

6. Problematyka powyższego tekstu: 

A) współcześnie jest już nieaktualna   B) jest związana z historią starożytną 

C) dotyczy Polski średniowiecznej    D) dotyczy dziejów dwóch narodów 
 

7. Nazwa Rzeczpospolita: 

A) obowiązywała już w czasach unii personalnej B) została wprowadzona aktem unii lubelskiej 

C) oznaczała związek dwóch państw   D) dotyczyła tylko państwa polskiego 
 

8. Zgodnie z treścią zaproponowanego tekstu: 

A) państwa zawierające akt unii zachowały swoje nazwy B) Polska i Litwa miały mieć wspólnego władcę 

C) Polacy i Litwini stawali się jednym narodem  D) wprowadzono wspólny język 
 

9. Unia Lubelska oznaczała: 

A) połączenie składu sejmów poszczególnych państw B) wprowadzenie wspólnej monety 

C) prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej  D) wspólny wybór władcy 
 

10. W swoim wywodzie piszący zwraca uwagę, że: 

A) unia w swoim kształcie mimo przewagi strony polskiej chroniła bezpieczeństwo interesów Litwy 

B) Litwa na skutek unii traciła poczucie bezpieczeństwa 

C) Litwini zawsze pragnęli zacieśnienia związków z Koroną 

D) nie zawsze wszystko funkcjonowało zgodnie z ustaleniami unii 
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11. Z zaproponowanego tekstu wynika, że władca: 

A) był koronowany w Krakowie      B) był zarówno królem polskim jak i wielkim księciem litewskim 

C) musiał koronować się dwukrotnie      D) zaprzysięgał prawa obu państw zgodnie z jednym aktem koronacyjnym  
 

12. Z tekstu wynika, że: 

A) strona litewska zupełnie traciła prawo głosu w sprawach polskich 

B) Litwini mogli nie wyrazić zgody wyłącznie w sprawach swojego państwa 

C) wszelkie decyzje państwowe wymagały zgody strony litewskiej 

D) wszelkie decyzje podejmował król 
 

13. Prawdą jest, że unia lubelska: 

A) upraszczała zasady handlu między Polską a Litwą   B) wprowadzała cła 

C) nadawała obywatelom obu państw prawa nabywania dóbr na terenie całej Rzeczypospolitej  

D) ograniczała swobody obywatelskie na Litwie 
 

14. Z powyższego tekstu nie wynika, że: 

A) wszelkie uchwały musiały być podejmowane zawsze przez stronę polską i litewską 

B) strona polska i litewska musiały mieć równą reprezentację w sejmie 

C) zniesiono urząd wielkiego księcia litewskiego 

D) wprowadzenie unii nie oznaczało zacieśnienia więzi gospodarczych 
 

15. Zakończenie przywołanego tekstu: 

A) zawiera informację o ustaleniach aktu unii  B) podsumowuje tę część wypowiedzi 

C) stanowi początek nowego tematu   D) streszcza główna myśl wypowiedzi  
 

16. Wyraz akt: 

A) ma jedną samogłoskę    B) ma jedną sylabę 

C) ma dwie spółgłoski     D) ma tyle samo spółgłosek co samogłosek 
 

17. Wyraz wprowadzał: 

A) jest czasownikiem    B) ma formę czasu przeszłego C) ma cztery sylaby     D) ma sześć spółgłosek 
 

18. W wypowiedzeniu Akt unii lubelskiej wprowadzał nową nazwę wspólnego państwa: 

A) są cztery rzeczowniki    B) jest jedno orzeczenie 

C) podmiotem jest wyraz akt    D) podmiotem nie jest rzeczownik 
 

19. Czasownikiem w bezokoliczniku nie jest wyraz: 

A) nieobecność  B) ważność   C) być   D) zaprzysiężenie 
 

20. Wyraz jego: 

A) ma jedną sylabę  B) jest rzeczownikiem  C) ma tyle samo sylab co spółgłosek  

D) ma równą ilość spółgłosek i samogłosek  
 

21. W wypowiedzeniu Koronacja miała odbywać się w Krakowie: 

A) występuje czasownik w formie bezokolicznika  B) występuje czasownik w formie osobowej 

C) są dwa rzeczowniki trzysylabowe    D) nie ma rzeczownika trzysylabowego 
 

22. Więcej niż cztery sylaby, są w wyrazie: 

A) stworzonym  B) spowodowało  C) uroczystości D) zagraniczna 
 

23. W wypowiedzeniu Zlikwidowano cła nie ma: 

A) orzeczenia   B) podmiotu   C) przydawki  D) dopełnienia 
 

24. W wypowiedzeniu Wspólny miał być również sejm: 

A) występuje spójnik     B) jest jeden przymiotnik 

C) są dwa wyrazy jednosylabowe   D) wszystkie czasowniki są wyrazami jednosylabowymi 



TEKST DLA KLASY 5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Radosław Lolo Przysięga we łzach radości i smutku, Polityka nr 29(2714), 18 lipca 2009 fragment  

 

Akt unii lubelskiej wprowadzał nazwę wspólnego państwa: Rzeczpospolita. Tworzące go organizmy zachowały przy 

tym swoje własne nazwy: Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie. Rzeczpospolita miała mieć władcę wybieranego 

wspólnie, zawsze jednak w Koronie, przy czym nieobecność którejś ze stron nie wpływała na ważność wyboru, jeśli strona 

ta została na wybór monarchy wezwana. Koronacja miała się odbywać w Krakowie. Tym jednym aktem król Polski stawał 

się zarazem wielkim księciem litewskim i nie odbywał już oddzielnych uroczystości w Wilnie. Jeden wspólny akt 

koronacyjny zakładał również zaprzysiężenie przez monarchę praw w obu państwach. 

Wspólny miał być również sejm. Jego połączenie dokonało się przez włączenie składu reprezentacji poselskiej i 

senatorów dotychczasowego sejmu litewskiego do sejmu koronnego. Spowodowało to wprawdzie przewagę reprezentacji 

Korony, jednak zasady funkcjonowania sejmu uniemożliwiały podjęcie decyzji bez zgody reprezentacji Wielkiego Księstwa 

Litewskiego. Przy tak stworzonym ładzie ustrojowym wspólna miała być również polityka zagraniczna, choć potem różnie z 

tym bywało… Zlikwidowano cła, wprowadzono wspólną monetę, zniesiono prawne zakazy nabywania dóbr Litwinom w 

Koronie i Polakom na Litwie. 

 

 


