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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. Wyniki konkursu będą dostępne 6 tygodni po konkursie.                                
Życzymy sukcesów i zapraszamy do testu konkursowego Omnibus!  
 

Nieudana próba opanowania Mazowsza 

Kolejną wyprawę zbrojną Łokietek zorganizował w roku następnym (1327). Tym razem celem było 
podporządkowanie księcia płockiego – Wacława. Wyprawa, pomimo zdobycia i spalenia Płocka, zakończyła się 
niepowodzeniem, głównie dlatego, że do wojny przyłączył się po stronie Wacława Zakon, a wkrótce potem Jan 
Luksemburski. Do większych starć z przeciwnikami nie doszło, lecz król czeski, korzystając z aktywności militarnej 
na Śląsku, przyjął w lutym 1327 hołd lenny od książąt górnośląskich w Opawie. 
W związku z wybuchem w 1327 roku wojny polsko-krzyżackiej i związanym z tym zagrożeniem obszarów 
przygranicznych doszło do wymiany posiadłości pomiędzy królem a jego bratankami. Między 28 maja 1327 a 14 
października 1328 Przemysł inowrocławski odstąpił Władysławowi księstwo inowrocławskie wraz 
z Wyszogrodem i Bydgoszczą w zamian za księstwo sieradzkie. Prawdopodobnie w tym samym czasie, na 
przełomie 1327 i 1328 także synowie Siemowita dobrzyńskiego – Władysław Garbaty i Bolesław dokonali zamiany 
księstwa dobrzyńskiego na księstwo łęczyckie. 

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

1. Powyższy tekst ma charakter:   
A) popularnonaukowy    B) sensacyjny   C) humorystyczny   D) pouczający 
 
2. W tekstach takich jak powyższy muszą znaleźć się:  
A) imiona postaci historycznych  B) daty   C) nazwy ważnych miejsc    D) dialogi 
 
3. Piszący taki tekst powinien:  
A) trzymać się faktów     B) ujawniać swoje emocje     
C) zwracać się do odbiorcy     D) wprowadzać postacie fantastyczne 
 
4. Problematyka przywołanego tekstu dotyczy:  
A) zagadnień historycznych     B) dawnych kwestii politycznych   
C) historii polskiej gospodarki    D) relacji polsko - krzyżackich 
 
5. Wydarzenia o których mowa:  
A) rozgrywają się w czasach, gdy żyli rycerze  B) mają miejsce w XIV w.   
C) to legendy       D) nie są potwierdzone przez historyków 
 
6. Z tekstu wynika, że:  
A) Władysław Łokietek organizował wiele wypraw  
B) Władysław Łokietek podporządkowywał sobie poszczególnych możnowładców   
C) Łokietkowi nie udało się zdobyć Płocka 
D) Krzyżacy byli wypierani przez Polaków z kolejnych ziem 
 
7. Wyprawa przeciwko księciu płockiemu zakończyła się niepowodzeniem, gdyż: 
A) Łokietek źle dowodził    B) Wacław otrzymał poparcie Zakonu i króla Czech 
C) Płock był umocnioną warownią   D) Łokietek został przekupiony 

TEST KONKURSOWY 
klasa 

SP 5 ORGANIZATOR 

 

WPISZ KOD SZKOŁY 

                     

Arkusz testowy zawiera 
informacje prawnie chronione 

do momentu rozpoczęcia 
konkursu. 



8. Prawdą jest, że wyprawa Łokietka:  
A) nie była szczególnie krwawa B) doprowadziła do podporządkowania książąt górnośląskich Zakonowi   
C) trwała wiele lat     D) przyniosła jednak Łokietkowi pewne korzyści 
 
9. W związku z wybuchem w 1327 roku wojny polsko-krzyżackiej Łokietek:  
A) rozpoczął rządy w księstwie inowrocławskim  B) odebrał synom Siemowita ich posiadłości  
C) oddał Przemysłowi Bydgoszcz    D) wszedł w konflikt z Władysławem Garbatym 
 
10. Sformułowanie (…) związanym z tym zagrożeniem obszarów przygranicznych (…) wskazuje na: 
A) przyczynę     B) skutek   C) wynik   D) zamiar 
 
11. W zdaniu do wojny przyłączył się po stronie Wacława Zakon:  
A) nie ma oceny       B) odwołano się do faktu   
C) piszący ujawnia swoje emocje    D) piszący przedstawia swoje stanowisko  
 
12. Władysław Garbaty, Przemysł, i Bolesław byli:  
A) członkami dynastii Piastów  B) królami C) bratankami Łokietka D) wrogami Łokietka 
 
13. Powyższy fragment:  
A) zawiera dwa wątki    B) wspomina w wydarzeniach, które rozgrywają się niemalże równolegle  
C) poświęcony jest wyłącznie wojnie polsko – krzyżackiej  D) pokazuje z jaką łatwością Łokietek osiągał swoje cele 
 
14. Chcąc dowiedzieć się więcej o wojnie polsko-krzyżackiej z 1327 r. należy zgłębić publikacje:  
A) dotyczące średniowiecza     B) związane z historią panowania Piastów     
C ) związane z bitwa pod Grunwaldem   D) poświęcone Jagiellonom 
 
15. Władysław Łokietek, o którym mowa w przywołanym tekście:   
A) był ojcem Kazimierza Wielkiego    B) należał do dynastii Piastów  
C) miał w rękach miecz Szczerbiec   D) był królem  
 
16. W zdaniu: Kolejną wyprawę zbrojną Łokietek zorganizował w roku następnym:  
A) podmiotem jest Łokietek      B) orzeczeniem jest czasownik w formie osobowej  
C) występuje  przymiotnik      D) nie ma wyrażenia przyimkowego 
 
17. Wyraz wyprawę :  
A) jest rzeczownikiem  B) ma trzy sylaby  C) ma trzy samogłoski   D) ma cztery spółgłoski 
 
18. Przymiotnikiem jest wyraz:  
A) zbrojną    B) następnym   C) niepowodzeniem    D) głównie 
 
19. Czasownikiem w bezokoliczniku nie jest wyraz:  
A) dokonali    B) przyłączył się  C) doszło     D) wybuchem 
 
20. Jedną sylabę ma wyraz:  
A) starć    B) hołd   C) wraz    D) tym  
 
21. W sformułowaniu w zamian za księstwo sieradzkie:  
A) są dwa przyimki    B) jest zaimek   C) jest rzeczownik  D) jest przymiotnik 
 
22. Tyle samo sylab co w wyrazie inowrocławskie jest w wyrazie:  
A) podporządkowanie  B) zorganizował  C) niepowodzeniem   D) korzystając 
 
23. Trzy samogłoski są w wyrazie:  
A) zdobycia    B) zbrojną   C) zamiany    D) pomimo 
 
24. Więcej liter niż głosek jest w wyrazie:  
A) pomiędzy     B) doszło  C) przyjął    D) większych 


