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Na starcie otrzymujesz od nas 88 punktów – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 

dodatkowy 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! 
 

 

Utrata ziemi dobrzyńskiej 

Kolejną wyprawę zbrojną Łokietek zorganizował w roku następnym (1327). Tym razem celem było 

podporządkowanie księcia płockiego – Wacława. Wyprawa (…) zakończyła się niepowodzeniem  głównie dlatego, 

że do wojny przyłączył się po stronie Wacława Zakon,       a wkrótce potem Jan Luksemburski (…). W 1329 doszło 

do wznowienia wojennych podchodów. Jan Luksemburski, korzystając z pomocy Krzyżaków, zajął ziemię 

dobrzyńską, którą wkrótce oddał swoim sojusznikom. Kolejnym niepowodzeniem było przymuszenie Wacława 

Płockiego do złożenia w marcu Luksemburgowi hołdu lennego. Tak więc książę płocki, wzbraniający się dotąd z 

przyjęciem zwierzchnictwa polskiego monarchy, został zdominowany przez obcego. Krzyżacy, korzystając z faktu, 

że Kujawy nie były przygotowane do wojny, przekroczyli Wisłę i paląc oraz niszcząc złupili, (…)  

Włocławek, Raciąż i Przedecz. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_I_%C5%81okietek  

1. Powyższy fragment:   

A) napisany jest prozą      B) ma charakter  humorystyczny    

C) mówi o czasach, w których żyli rycerze    D) jest baśnią   

 

2. Autor:  

A) koncentruje się na faktach     B) nie wyraża własnych opinii  

C) przedstawia własną wersję wydarzeń   D) porusza problematykę historyczną 

 

3. Wspomniany w tekście Łokietek:  

A) był królem  B) należy do dynastii Piastów  C) jest postacią legendarną D) był wielkim władcą   

 

4. Pierwsze zdanie powyższego tekstu sugeruje, że:  

A) Łokietek organizował wiele wypraw wojskowych   B) dążył do podporządkowania księcia płockiego   

C) był waleczny       D) zawsze zwyciężał 

 

5. Z tekstu wynika, że:  

A) Płockiem władał książę Wacław     B) Wacławowi pomagali Krzyżacy  

C) Wacław został pokonany przez Łokietka    D) Łokietek stracił ziemię dobrzyńską 

 

6. Król Czech Jan Luksemburski:   

A) był sojusznikiem Łokietka     B) podporządkował sobie Wacława   

C) zdobył ziemię dobrzyńską     D) zachował dla siebie ziemię dobrzyńską 

 

7. Z tekstu wynika, że ziemia dobrzyńska:   

A) znalazła się w rękach krzyżackich    B) wkrótce powróciła pod panowanie Łokietka  

C) została podbita przez Wacława płockiego   D) należała do Wacława płockiego 
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8. W czasach, o których mowa, można było:  

A) obejrzeć turniej rycerski   B) zjeść frytki   C) podlewać pomidory  D) zobaczyć budowlę katedry lub zamku 

 

9. Stwierdzenie, że Wacław Płocki został zdominowany przez obcego:   

A) podsumowuje historię tego księcia   B) można nazwać gorzką prawdą   

C) wprowadza do tekstu element humorystyczny D) powinno skłonić do przemyśleń 

 

10. Z tekstu możemy się dowiedzieć, że Włocławek, Raciąż i Przedecz:  

A) to nazwy miast     B) leżą na  Kujawach   

C) znajdują się na ziemi dobrzyńskiej    D) zostały złupione przez Krzyżaków 

 

11. Utrata ziemi dobrzyńskiej była spowodowana tym, że:   

A) wróg miał większe siły      B) Łokietek źle dowodził  

C) naszym rycerzom brakowało męstwa   D) teren ten nie miał żadnego znaczenia 

 

12. Podkreślony wyraz w sformułowaniu polski monarcha można zastąpić wyrazem:  

A) król   B) minister   C) rycerz   D) władca 

 

13. Z tekstu można wywnioskować, że hołd lenny to:  

A) uznanie zwierzchnictwa jakiegoś króla    B) sprzeciw wobec władcy   

C) utrata jakiejś części terytorium   D) utrata części swojej władzy 

 

14. Z tekstu nie dowiemy się:   

A) dlaczego Jan Luksemburski  nie zachował ziemi dobrzyńskiej dla siebie   B) czy Łokietek odzyskał Kujawy   

C) jakim państwem władał Jan Luksemburski    D) dlaczego Wacław nie chciał podporządkować się Łokietkowi 

 

15. Podkreślone sformułowanie w zdaniu Krzyżacy, korzystając z faktu, że Kujawy nie były przygotowane do 

wojny, przekroczyli Wisłę  wskazuje na:  

A) przyczynę    B) skutek    C) rozstrzygnięcie   D) efekt 

 

16. Jedną sylabę mamy w wyrazie:  

A) więc    C) przez    C) było     D) oraz 

 

17. Tyle samo samogłosek co spółgłosek jest w wyrazie:   

A) oraz    B) do    C) po    D) było 

 

18. Dobrze podzielono na sylaby wyraz:  

A) nisz-cząc    B) z-łu-pi-li   C)  ty-m     D) ob-ce-go  

 

19. W wyrazie przekroczyli:  

A) jest tyle samo liter co głosek    B) są cztery samogłoski  

C) są głoski zapisywane za pomocą dwóch liter   D) jest tyle samo sylab co spółgłosek 

 

20. Wyrazem trzysylabowym jest wyraz: 

A) dlatego  B) Krzyżacy    C) Włocławek    D) polskiego 

 

21. W zdaniu Wyprawa (…) zakończyła się niepowodzeniem :  

A) jest wyraz dwusylabowy     B) jest wyraz jednosylabowy   

C) wszystkie wyrazy mają różną ilość sylab   D) jest wyraz pięciosylabowy 

 

22. W wyrazie Łokietek:     

A) są cztery spółgłoski   B) są trzy sylaby   C) jest pięć samogłosek   D) są dwie sylaby 


