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Na starcie otrzymujesz od nas 92 punkty – 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! 

 
 

Władysław Bełza  Łokietek 

Trzykroć wygnaniec z tronu pradziada, 

Pomiędzy wierne kmiotki się chowa; 

Trzykroć powraca i dzielnie włada, 

Nasz król Łokietek w murach Krakowa. 

W trudach i znoju dożył wiek chwały, 

Jak orzeł mężny, jak sokół szparki! 

Oh! szablę jego dobrze poznały, 

Pod wsią Płowcami krzyżackie karki! 

A choć na łokieć ledwo wysoki, 

Łokietek duchem wzrósł pod obłoki! 

Przydomek  

Już we współczesnych źródłach występuje z przydomkiem Łokietek (w źródłach obcych w formie 

niezdrobniałej: Łokieć). Genezę tego przydomka, jako wynikającego z niskiego wzrostu Władysława, tłumaczy 

jednak dopiero w XV wieku Jan Długosz. Andrzej Nowak przytacza opinię Sławomira Gawlasa, zgodnie z którą 

wspomniany przydomek księcia pojawił się bardzo wcześnie i nie miał nic wspólnego ze wzrostem, tylko 

pogardliwie opisywał wielkość i potęgę jego dziedzicznego księstwa w stosunku do przejawianych przez 

Łokietka ambicji politycznych. https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_I_%C5%81okietek .   

1. Oba teksty: 

A) dotyczą tej samej postaci     B) odwołują się do faktów historycznych  

C) wychwalają króla      D) maja tę samą formę 
 

2. Z przywołanych tekstów można wywnioskować, że Łokietek:   

A) był królem       B) swój przydomek przypuszczalnie nosił jeszcze za życia    

C) był politykiem      D) jest różnie oceniany 
 

3. Pierwszy z przywołanych tekstów: 

A) jest wierszem     B) zalicza się do poezji   

C) należy do literatury pięknej   D) z pewnością pochodzi z czasów Łokietka 
 

4. W pierwszym tekście można znaleźć:   

A) rymy    B) zwrotki     C) morał     D) porównanie 
 

5. Osoba mówiąca w pierwszym tekście:   

A) wyraża emocje B) wychwala Łokietka  C) ocenia   D) wierzy w wieczną sławę bohatera  
 

6. Z pierwszego tekstu można wywnioskować, że Łokietek:  

A) nie zawsze zwyciężał   B) był dzielny C) działał szybko i zdecydowanie  D) poświęcał się dla kraju 
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7. W tym samym tekście:   

A) jest wspomniana bitwa z Krzyżakami   B) wspomina się o niskim wzroście bohatera   

C) mówi się o momencie triumfu króla  D) wspomina się dramatyczne wydarzenia 
 

8. Z tekstu możemy dowiedzieć się: 

A) gdzie była stolica Polski     B) dlaczego król musiał się ukrywać   

C) jakie były powody jego wygnania    D) jak nazywali się jego przodkowie 
 

9. Zdanie  Łokietek duchem wzrósł pod obłoki! :  

A) wyraża podziw       B) pokazuje wielkość bohatera    

C) stanowi krytyczna opinię     D) zwraca uwagę na wadę króla  
 

10. Drugi tekst różni się od pierwszego tym, że jego autor:   

A) podaje głównie fakty  B) powołuje się na opinie innych   C) nie ocenia   D) wypowiada się emocjonalnie 
 

11. Drugi tekst nie potwierdza:  

A) niskiego wzrost króla      B) ambicji politycznych    

C) szczupłego dziedzictwa     D) obecności w kronikach historycznych 
 

12. Prawdą jest, że Łokietek:   

A) przydomek z pewnością otrzymał od potomnych B) był władcą niekonsekwentnym w działaniu  

C) był nielubiany przez Długosza    D) polityką zajął się w późnym wieku 
 

13. Stwierdzenie: przydomek (…) pogardliwie opisywał wielkość (…)jego księstwa nie jest opinią:  

A) autora drugiego tekstu      B) pozytywną    

C) znawców epoki       D) często pojawiającą się w np. literaturze 
 

14. Na podstawie przytoczonych tekstów możemy wywnioskować, że Łokietek:   

A) niekoniecznie musiał być niski   B) swoją wielkość zawdzięczał sobie    

C) był potomkiem władców Polski   D) toczył zwycięskie boje 
 

15. W wyrazie trzykroć:   

A) są dwie samogłoski     B) jest pięć spółgłosek    

C) jest głoska zapisywania dwoma literami   D) są dwie sylaby 
 

16. Wygnaniec to:   

A) rzeczownik       B) wyraz mający trzy sylaby  

C) wyraz mający pięć spółgłosek    D) wyraz należący do tej samej części mowy co orzeł 
 

17. Jedną sylabę ma wyraz:   

A) król    B) nasz     C) szablę    D) dobrze 
 

18. Tyle samo sylab co w wyrazie krzyżackie jest w wyrazie:  

A) powraca   B) kmiotki    C) pomiędzy    D) Płowcami 
 

19. Rzeczownikiem jest wyraz:   

A) trudach   B) choć     C) ledwo    D) wysoki 
 

20. W zdaniu: przydomek księcia pojawił się bardzo wcześnie:  

A) jest jeden czasownik      B) jest jeden rzeczownik   

C) jest wyraz jednosylabowy     D) są wyrazy dwusylabowe 
 

21. Wyrazy wiek i chwały :  

A) należą do tej samej części mowy     B) są rzeczownikami    

C) mają różną ilość sylab      D) mają równą ilość spółgłosek 
 

22. Z tekstu możemy wywnioskować, że słowo geneza oznacza:   

A) pochodzenie   B) rodowód    C) znaczenie    D) ukrywanie 
 

23. Dobrze podzielono na sylaby wyraz: 

A) k-ról   B) wła-da    C) pra-dzia-da   D) zno-ju 


