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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. 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! 
 

 

Sławomir Leśniewski „Zniknął w mrokach” (Polityka nr 41 (2624), 13 października 2007) 

Za co odebrano królowi Bolesławowi miejsca w naszej historii? Zarówno przed Bolesławem Zapomnianym, jak i długo 
po nim przedstawiciele królewskiego rodu Piastów dopuszczali się czynów okrutnych i haniebnych; w niczym nie różnili się od 
innych srogich władców epoki. Gdy powszechnie lubianych i hołubiony przez historyków Bolesław Krzywousty kazał 
bezwzględnie okaleczyć rodzonego brata Zbigniewa, w konsekwencji powodując jego śmierć, Kościół dla porządku na 
krewkiego księcia – bratobójcę klątwę, którą okrutnik zmazał niezbyt dolegliwą zresztą pokutą. W gorsze tarapaty popadł 
jego stryj Bolesław Śmiały, który za uśmiercenie stojącego na czele spisku biskupa krakowskiego Stanisława zapłacił utratą 
tronu i wygnaniem z kraju.  

 Kara nie dotknęła natomiast księcia Przemysła II, późniejszego króla, który dopomógł w opuszczeniu ziemskiego 
padołu swej małżonce, zaledwie 22-letniej Ludgardzie. Kazimierz Wielki, który jawi się jako władca dobrotliwym, doskonały 
administrator i ten, który Polskę pozostawił murowaną, mógłby pod względem okrucieństwa z powodzeniem licytować się ze 
swoimi poprzednikami. Żadnego z nich jednak i dziesiątek pomniejszych piastowskich książąt, którzy splamili ręce krwią 
bliskich lub poddanych, ale nie spotkała kara na miarę wymierzonej Bolesławowi. I o to dochodzimy do sedna sprawy. Zarówno 
książę Bezprym, jak i Bolesław II Zapomniany wydali walkę nowej religii, a po jej przegraniu zapłacili wysoką cenę za swoją 
zbrodnię. Wraz z życiem odebrano im miejsce w historii.  

 To, że w XI-wiecznej Polsce wprowadzone za Mieszka I chrześcijaństwo przeżywało ciężkie chwile, jest bezdyskusyjne. 
Bunty zwolenników starych plemiennych bogów wybuchały co i rusz z mniejszą lub większą intensywnością w różnych 
częściach rozległego państwa. Lecz to co stało się kilka lat po śmierci Mieszka II, nie było już tylko odosobnioną rebelią grupki 
zgorzałych pogan, lecz miało charakter nieomal powszechny.  
 

 

 

Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do powyższego tekstu! 

1. Autor powyższego fragmentu tekstu jest: 

a) historykiem 
b) twórcą powieści historycznych 
c) moralistą 
d) człowiekiem niezbyt pochlebnie oceniającym średniowiecze 

2. Władcy polscy, o których piszący się wypowiada: 

a) wszyscy byli królami  
b) wszyscy z wyjątkiem Mieszka I są Piastami 
c) należą wszyscy do dynastii Piastów 
d) wszyscy panowali wyłącznie w średniowieczu 

3. Do tej samej dynastii należą: 

a) Władysław Łokietek 
b) Bolesław Śmiały 
c) Władysław Jagiełło 
d) Stefan Batory 

4. Z powyższego tekstu możemy wywnioskować, że: 

a) Bolesław Krzywousty był starszy od Zbigniewa 
b) Bolesław Krzywousty walczył o tron ze swoim bratem 

c) nie wszyscy władcy w chwili śmierci byli królami Polski 
d) Bolesław Śmiały był bratem ojca Bolesława Krzywoustego 

5. Rozpoczęcie tekstu pytaniem sugeruje, że: 

a) wywód będzie stanowił odpowiedź 
b) piszący stara się urozmaić i ożywić styl wypowiedzi 
c) piszący formułuje w ten sposób przypuszczenie 
d) autorowi brakuje wiedzy  

6. W opinii autora tekstu władcy polscy: 

a) byli ludźmi brutalnymi i bezwzględnymi 
b) odznaczali się niespotykanym w historii okrucieństwem 
c) zawsze (poza jednym wyjątkiem) żyli w dobrych relacjach z 
dostojnikami Kościoła 
d) nie odbiegają pod względem okrucieństwa od innych władców 
europejskich 

7. Z powyższego tekstu wynika, że: 

a) Bolesław Krzywousty cieszy się bardzo dobrą opinią wśród 
historyków 
b) nie wszyscy władcy ponieśli odpowiedzialność za swoje czyny 
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c) tron w Polsce dziedziczył zawsze syn po ojcu 
d) Kościół nie radził sobie buntami 

8. Chrześcijaństwo przyjęte przez Mieszka I zgodnie z powyższym 

tekstem: 

a) nie od razu przyjęło się na ziemiach polskich 
b) przez wielu Polan traktowane było jako obca religia 
c) przeżywało w XI-wiecznej   Polsce kryzys 
d) zostało wprowadzone w państwie Polan w XI w. 

9. Określenia: krewkiego księcia, dopomógł w opuszczeniu 

ziemskiego padołu w kontekście tematu artykułu: 

a) mają wprowadzić do tekstu komizm 
b) ożywiają wywód 
c) pomagają wyrazić emocjonalne oceny 
d) czynią wywód bardziej naukowym 

10. Sformułowanie sedno sprawy: 

a) oznacza istotę problemu 
b) nie ma charakteru stałego związku wyrazów 
c) składa się z dwóch różnych części mowy 
d) może być używane wyłącznie w stylu potocznym 

11. Wyrazy okrutnych  i haniebnych są: 

a) przymiotnikami 
b) przysłówkami 
c) wyrazami niepodlegającymi stopniowaniu 
d) wyrazami należącymi do nieodmiennych części mowy 

12. Prawdą jest, że Bolesław II Zapomniany za swój bunt przeciw 

Kościołowi: 

a) został ukarany dość symbolicznie i łagodnie 
b) został skazany na zapomnienie i wymazanie z historii 
c) zapłacił, w opinii autora, cenę wyższą niż śmierć 
d) doczekał się poczesnego miejsca w naszej historii 

13. O Kazimierzu Wielkim z potoczonego fragmentu tekstu 

możemy dowiedzieć się, że: 

a) był synem Przemysła II 
b) unowocześnił Polskę 
c) był synem Bolesława Śmiałego 
d) nie był człowiekiem „gołębiego serca” 

14. Bolesław Krzywousty: 

a) jest władcą,  który podjął decyzję, której skutkiem było rozbicie 
dzielnicowe 

b) był królem Polski 
c) to ostatni Piast z linii królewskiej 
d) był nielubiany przez kronikarzy 

15. Z tekstu możemy dowiedzieć się, że: 

a) bunt Bolesław II był pierwszym wystąpieniem przeciwko 
chrześcijaństwu 

b) Mieszko I wprowadził do Polski chrześcijaństwo 
c) Przemysł II został koronowany na króla Polski 
d) Bolesław II działał w sojuszu z Bezprymem 

16. Określenie splamić ręce krwią: 

a) jest omówieniem słowa zamordować 
b) łagodzi drastyczność wyrazu zamordować 
c) stanowi konstrukcję stworzoną podobnie do stwierdzenia 

opuścić ziemski padół 
d) jest bardziej drastyczne od słowa zamordować 
 
 
 
 

17. Stwierdzenie pod względem okrucieństwa mógł licytować się 

ze swoimi poprzednikami: 

a) zawiera ocenę 
b) oznacza, że był co najmniej równie okrutny 
c) może sugerować, że był nawet bardziej okrutny 
d) oznacza, że nie dorównuje pod względem okrucieństwa 

18. Podkreślony wyraz  w zdaniu Popadł w jeszcze gorsze tarapaty  

a) jest rzeczownikiem 
b) ma w tym zdaniu formę dopełniacza 
c) ma liczbę pojedynczą 
d) oznacza kłopoty 

19. W zdaniu Chrześcijaństwo przeżywało ciężkie chwile nie ma: 

a) przyimka 
b) zaimka 
c) przysłówka 
d) czasownika w formie osobowej 

20. Wypowiedzenie Zarówno książę Bezprym jak i Bolesław II 

wydali walkę nowej religii: 

a) jest zdaniem pojedynczym 
b) to zdanie złożone 
c) to zdanie złożone współrzędnie 
d) to zdanie złożone podrzędnie 

21. W wyrazie lecz: 

a) występuje więcej liter niż głosek 
b) jest jedna samogłoska 
c) można wyróżnić jedną sylabę 
d) pojawia się głoska zapisywana za pomocą dwóch liter 

22. W pytaniu Za co odebrano królowi Bolesławowi miejsce 

w naszej historii?: 

a) nie ma podmiotu 
b) występuje podmiot domyślny 
c) nie ma rzeczownika w celowniku 
d) podmiotem jest Bolesław 

23. Przenośne znaczenie wyrazu ciężkie znajdujemy 

w sformułowaniu: 

a) ciężkie doświadczenia 
b) ciężkie pieniądze 
c) ciężki umysł 
d) ciężkie życie 

24. Rzeczownikiem jest wyraz: 

a) wygnanie 
b) przedstawiciele 
c) konsekwencje 
d) pokuta 

25. Ze stwierdzenia Kościół dla porządku nałożył na księcia pokutę 

można wywnioskować, że: 

a) Kościół dbał o porządek w państwie 
b) Kościół nie chciał zbyt surowo ukarać księcia  
c) kara miała odstraszać 
d) kara miała być symboliczna 

26. Wyrazy okrutne i haniebne: 

a) należą do tej samej części mowy 
b) mają tyle samo sylab 
c) są różnymi częściami mowy 
d)  odmieniają się przez  przypadki 
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