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Na starcie otrzymujesz od nas 112 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! 
 

 

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

Mieszko II, następca Bolesława Wielkiego (Chrobrego), zmarł w 1034 r., a w 1039 r. do Polski wkroczył jego syn 

Kazimierz Karol, by z niemiecką pomocą odzyskać dziedzictwo i odbudować zagrożone rozpadem państwo. Nadano mu 

przydomek Odnowiciel.  Pięcioletni okres między tymi dwoma wydarzeniami przypomina czarną dziurę. Zadbali o to 

najbardziej znani średniowieczni kronikarze: Gall Anonim, Wincenty Kadłubek, Jan Długosz i plejada sławnych 

historyków z Joachimem Lelewelem i Adamem Naruszewiczem na czele. W ich przekazach brak wzmianek o wówczas 

panujących. Choć nie do końca. Długosz na przykład dokonał godnej podziwu ekwilibrystyki i, aby całkowicie nie 

pominąć w swoim przykazie istniejącego rzeczywiście władcy, zmienił mu imię i profilaktycznie uśmiercił przed zgonem 

ojca! 

Jakie były przyczyny, dla których świadomie zakłamali historię? Komu zależało na tym, aby następca Mieszka II 

i poprzednik Kazimierza Odnowiciela pozostał w całkowitym niemal zapomnieniu?  

Skazany na zapomnienie władca nosił imię Bolesław. Był najprawdopodobniej pierworodnym synem Mieszka II 

i Rychezy, wnuczki cesarza niemieckiego Ottona II, starszym bratem Kazimierza Karola i Włodzisława, choć 

niewykluczone, że jego matką była poprzednia żona króla lub jedna z jego nałożnic. Urodził się w 1014 r. lub 1015 r., 

zmarł natomiast zapewne krótko przed najazdem na Polskę czeskiego Brzetysława w 1039 r. Jego postać występuje w 

wielu źródłach obcych, m.in. w niemieckiej „Kronice z Braunweiler”, gdzie jest mowa o okrutnym prześladowaniu Ryksy 

(Rychezy) przez syna, w „Kronice Czechów” Kosmasa i w „Kronice węgierskiej Chartiritusa Biskupa” – fragment o 

militarnej pomocy, jakiej udzielić miał Bolesław II Węgrom. 
 

 
 

Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do powyższego tekstu! 

1. Powyższy tekst: 

a) ma charakter popularnonaukowy 
b) ma charakter narracyjny 
c) należy do beletrystyki 
d) opowiada o starożytności 

2. Osoba wypowiadająca się w przedstawionym fragmencie to: 

a) polityk 
b) publicysta 
c) historyk 
d) naukowiec 

3. Tytuł powyższego tekstu: 

a) jest zdaniem 
b) wskazuje na głównego bohatera  
c) ma charakter przenośny 
d) nie zawiera metafory 

4. Wydarzenia, o których mowa mają miejsce: 

a)  w średniowieczu 
b) za panowania dynastii Piastów 
 
 

c) po śmierci Bolesława Chrobrego 
d) w okresie pomiędzy rządami Mieszka II a panowaniem 
Kazimierza Odnowiciela 

5. Omawiany czas: 

a) jest bogato ilustrowany przez ówczesne kroniki 
b) jest różnie opisywany przez rozmaitych kronikarzy 
c) zachował się w pamięci ludzkiej wyłącznie dzięki przekazom 
ustnym 
d) we wszystkich kronikach utrwalony został podobnie 

6. Tematem powyższego tekstu jest opowiadanie o: 

a) czasach przed przyjęciem przez Polskę chrześcijaństwa 
b) legendarnym polskim królu  
c) jednym z zagadkowych okresów naszych dziejów 
d) Bolesławie II – zapomnianym władcy Polski 

7. Odpowiadające prawdzie informacje o bohaterze tekstu 

możemy czerpać: 

a)  wyłącznie z polskich kronik 
b) z tekstów historycznych powstałych po czasach średniowiecza 
c) z obcych kronik 
d) z literatury pięknej 
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8. W przywołanym fragmencie tekstu piszący: 

a) unika cytatów 
b) stawia pytania 
c) weryfikuje aktualny stan badań nad zagadnieniem 
d) przedstawia własne odkrycia 

9. Wszystkie informacje o życiu bohatera tekstu: 

a) zdobywa się z trudem 
b) zostały przemilczane przez kronikarzy polskich 
c) są tak skąpe i niepewne, że można uznać, że takiej postaci w 
ogóle nie było 
d) często mają charakter przypuszczeń 

10. Z powyższego tekstu wynika, że: 

a) Kazimierz Odnowiciel był Niemcem 
b) Mieszko II zmarł w X w. 
c) Kazimierz Odnowiciel wstąpił na tron dzięki pomocy 
Niemców 
d) pomiędzy śmiercią Mieszka II a rządami Odnowiciela 
jest kilka lat przerwy 

11. W powyższym tekście piszący: 

a) przywołuje oceny swojego bohatera wystawione mu przez 
kronikarzy 
b) nie zna ocen swojego bohatera, które pojawiły się w kronikach 
c) formułuje wyłącznie własne opinie 
d) nie zgadza się z oceną wystawioną władcy w kronikach 

12. Z powyższego tekstu wynika, że Jan Długosz: 

a) pomijał i zmieniał w swoim przekazie prawdziwe wydarzenia 
b) jako historyk nie jest wiarygodny 
c) w swoich ocenach jest niesprawiedliwy 
d) przynajmniej raz nie zawsze opierał się na faktach 

13. Mieszko II był: 

a) synem Bolesława Chrobrego 
b) ojcem Bolesława II 
c) ojcem Kazimierza Odnowiciela 
d) przodkiem Bolesława Chrobrego 

14. W roku 1039: 

a) na tronie polskim zasiadł Kazimierz Odnowiciel 
b) władca Czech napadł na Polskę 
c) Bolesław II rozpoczął swoje rządy 
d) polski władca udzielił pomocy Węgrom 

15. Okres rządów zapomnianego władcy jest w opinii piszącego: 

a) mało ważny 
b) czasem, w którym wzrosło znaczenie Polski 
c) tajemniczy 
d) z jakiegoś powodu kłopotliwy dla polskich kronikarzy 

16. Używając sformułowania Długosz (..) dokonał  godnej 

podziwu ekwilibrystyki piszący: 

a) wskazuje na dążenie kronikarza do przekazania informacji przy 
jednoczesnym pominięciu niewygodnych faktów 
b) oddaje wysiłek, który trzeba było włożyć, by na tyle, na ile 
można, poinformować czytelnika o pewnych faktach  
c) pokazuje, że  kronikarz nie zawsze może mówić to, co chciałby 
lub mógłby powiedzieć 
d) wyraża niezgodę na fałszowania historii 

17. Podkreślone sformułowanie użyte w zdaniu Pięcioletni okres 

(…) przypomina czarną dziurę 

a) ma uzmysłowić czytelnikowi ogrom naszej niewiedzy 
b) jest pierwiastkiem komicznym w tekście 
c) stanowi odwołanie się do terminologii historycznej  
d) należy rozumieć dosłownie 
 
 
 

18. W tytule znajduje się: 

a) przyimek 
b) zaimek 
c) rzeczownik w formie miejscownika 
d) rzeczownik w celowniku 

19. Wyraz zapomnienie: 

a) odmienia się przez przypadki 
b) jest czasownikiem 
c) jest rzeczownikiem 
d) jest rzeczownikiem w formie dopełniacza 

20. W zdaniu Nadano mu przydomek Odnowiciel: 

a) podmiotem jest wyraz mu 

b) brak podmiotu  
c) czasownik ma formę nieosobową 
d) podmiot zawiera się w orzeczeniu 

21. W sformułowaniu pierworodny syn: 

a) oba wyrazy są w tym samym przypadku 
b) występuje przymiotnik i rzeczownik  
c) występuje przysłówek i rzeczownik 
d) występują dwa rzeczowniki 

22. Z rodem Bolesława Chrobrego nie jest związane wydarzenie: 

a) bitwa pod Grunwaldem 
b) bitwa pod Płowcami 
c) chrzest Polski 
d) rozbicie dzielnicowe 

23. Prawdą jest, że bitwa pod Grunwaldem: 

a) była drugą zwycięską bitwą wojsk polskich z Zakonem 
b) zakończyła się zdobyciem Malborka  
c) nie zakończyła się likwidacją państwa zakonnego 
d) była pierwszym zwycięstwem polskiej armii w średniowieczu 

24. Władcą nienależącym do rodu zapoczątkowanego przez 

Mieszka I nie jest: 

a) Bolesław Chrobry 
b) Ludwik Węgierski 
c) Zygmunt August 
d) Kazimierz Wielki 

25. W wyrazach wnuczki i cesarza: 

a) jest więcej liter niż głosek 
b) jest różna ilość spółgłosek 
c) jest różna liczba sylab 
d) jest równa ilość sylab 

26. Gall Anonim i Wincenty Kadłubek to: 

a) ludzie renesansu 
b) kronikarze 
c) pisarze żyjący w średniowieczu 
d) mnich i polski władca  

27. W średniowieczu nie rozegrały się wydarzenia mające 

miejsce w roku: 

a) 1734 
b) 467 p.n.e. 
c) 1822 
d) 1000 

28. Pierwsze zdanie przytoczonego tekstu: 

a) informuje o wydarzeniach zarówno wcześniejszych jak i 
późniejszych wobec okresu panowania Bolesława II 
b) wyraża negatywną ocenę polskiego władcy 
c) informuje wyłącznie o czasach sprzed panowania Bolesława II 
d) informuje o panowaniu Bolesława II  
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