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Na starcie otrzymujesz od nas 100 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! 
 

Ucieczka z kraju. Podróż do Rzymu 

Zagrożenie dla władzy Władysława (Łokietka) przyszło jednak z innej strony. Otóż ostatecznie z księciem 

kujawskim postanowił rozprawić się król czeski (od 1297) Wacław II. W 1299 w Klęce doszło do zawarcia umowy, na 

mocy której Władysław Łokietek zobowiązał się złożyć ponownie hołd lenny, w zamian za co miał otrzymać 400 grzywien 

oraz ośmioletnie dochody z kopalń w Olkuszu. Warunków umowy klęckiej Łokietek nie dotrzymał, wobec czego Wacław 

II zorganizował w lipcu 1299 wyprawę zbrojną, w wyniku której książę musiał ratować się ucieczką z kraju. 

Nie wiadomo, gdzie Władysław Łokietek dokładnie przebywał w latach 1300–1304. Według tradycji miał udać się 

do Rzymu, gdzie brał udział w obchodach wielkiego jubileuszu roku 1300 zorganizowanego przez papieża Bonifacego 

VIII. Prawdopodobnym miejscem pobytu jest również Ruś Halicka i Węgry (w tym przypadku najpewniej Słowacja, gdzie 

swoje rozległe dziedziny posiadali możnowładcy węgierscy występujący przeciwko synowi Wacława II – Wacławowi III), z 

którymi to możnowładcami Władysław zachowywał sojusznicze relacje. W tym czasie małżonka Łokietka Jadwiga wraz z 

dziećmi przebywała w kujawskim  Radziejowie w przebraniu zwykłej mieszczki. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_I_%C5%81okietek 

1. Powyższy tekst:  

A) jest napisany prozą     B) dotyczy problematyki współczesnej 

C) porusza problematykę historyczną    D) jest utworem poetyckim   
 

2. Wydarzenia, o których mowa, rozgrywają się:   

A) w nieokreślonym czasie   B) w średniowieczu   

C) w XIII i XIV wieku    D) w czasach, w których żyli rycerze  
 

3. W swojej wypowiedzi piszący zaznacza, że: 

A) temat jest nieaktualny   B) badacze niewiele wiedzą 

C) to raczej legenda niż prawda historyczna D) nie mamy pełnej wiedzy o faktach 
 

4. Sformułowanie według tradycji oznacza, że autor:  

A) odwołuje się do wiedzy niepopartej źródłami  B) podkreśla swój autorytet 

C) wskazuje na tekst kroniki    D) przywołuje fakty których  prawdziwość może być wątpliwa 
 
5. Zdanie Nie wiadomo, gdzie Władysław Łokietek dokładnie przebywał w latach 1300–1304 sugeruje, że: 

A) król świetnie się ukrył    B) nasz władca był tchórzliwy  

C) Łokietek był sprytny    D) kiedyś z pewnością zostanie to ustalone 
 
6. Do wojny z Wacławem II doszło, ponieważ:  

A) Wacław zerwał układy    B) warunków umowy klęckiej Łokietek nie dotrzymał 

C) Zakon skłócił Łokietka z Wacławem   D) Wacław nie uznał dominacji Łokietka 
 
7. Z tekstu wynika, że możnowładcy węgierscy:  

A) byli sojusznikami Łokietka   B) sprzeciwiali się Wacławowi III 

C) mieli posiadłości na Słowacji    D) nie dawali Łokietkowi pewnego oparcia 
 

8. Ośmioletnie dochody z kopalń w Olkuszu były nagrodą za:  

A) zrzeczenie się korony    B) ponowne złożenie hołdu lennego 

C) sojusz przeciwko Zakonowi   D) wpłacenie 400 grzywien 
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9. W tekście podano: 

A) imiona synów Łokietka   B) imię papieża   

C) imię żony Władysław Łokietka   D) informację w jakiej części kraju położony jest Radziejów 

 

10. Wyrażenia najpewniej, prawdopodobnym oznaczają: 

A) przypuszczenie B) zdziwienie  C) wątpliwość  D) zaprzeczenie 

 

11. Pokreślone wyrazy w sformułowaniu w przebraniu zwykłej mieszczki określa to, że: 

A) było to zgodne z ówczesną modą    B) był to strój bogaty  

C) taka była tradycja     D) strój ten był dyshonorem dla księżnej 

 

12. Wyraz przebranie można w kontekście artykułu zamienić na:  

A) szyk    B) elegancja  C) łachmany  D) kamuflaż 

 

13. Z tekstu dowiemy się :  

A) władcą jakiej dzielnicy był Łokietek       B) czego dotyczyła umowa klęcka   

C) kiedy papież zorganizował obchody jubileuszu   D) obchody jakiego jubileuszu zorganizował Bonifacy VIII 

 

14. Z tekstu nie poznamy: 

A) dokładnego przebiegu wyprawy wojskowej Wacława II  B) okoliczności śmierci Wacław II 

C) okoliczności powrotu Łokietka    D) imienia syna Wacława II 

 

15. W pierwszym zdaniu: 

A) podmiotem jest wyraz zagrożenie    B) orzeczeniem jest  czasownik w formie  osobowej  

C) są przydawki       D) jest podmiot domyślny 

 

16. W pierwszym zdaniu jest: 

A) partykuła   B) przyimek   C) czasownik  w formie  nieosobowej   D) przymiotnik 

 

17. Wyraz zagrożenie :  

A) odmienia się przez przypadki  B) jest rzeczownikiem  C) ma cztery sylaby  D) jest rodzaju męskiego 

 

18. Czasownikiem w formie nieosobowej nie jest wyraz:  

A) brał    B) udać się   C) występujący    D) przebywała 

 

19. Jednosylabowy jest wyraz:  

A) gdzie   B) tym    C) oraz    D) czasie 

 

20. Wypowiedzenie: Nie wiadomo, gdzie Władysław Łokietek dokładnie przebywał w latach 1300–1304:  

A) jest  zdaniem złożonym       B) zawiera zdanie złożone podrzędnie  

C) zawiera orzeczenie w postaci czasownika w formie nieosobowej  D) zawiera zdanie podrzędne dopełnieniowe 

 

21. W wyrazie dochody:  

A) końcówką jest –y  B) jest więcej liter niż głosek  C) zachodzi udźwięcznienie  D) są trzy sylaby 

 

22. Trzy samogłoski są w wyrazie: 
A) dziedziny   B) umowy   C) ucieczką    D) otrzymać  

 

23. Wyraz dokładnie:  

A) jest przysłówkiem      B) należy do nieodmiennej części mowy 

C) ma trzy sylaby      D) ma trzy samogłoski   

 

24. Podkreślony wyraz w zdaniu: z księciem kujawskim postanowił rozprawić się król czeski:  

A) jest czasownikiem w formie bezokolicznika   B) oznacza ukarać, zemścić się  

C) ma trzy samogłoski      D) ma sześć spółgłosek 

 

25. Ostatnie zdanie powyższego fragmentu:  

A) jest zdaniem  pojedynczym    B) ma orzeczenie czasownikowe 

C) ma więcej niż jedno orzeczenie   D) ma dwa podmioty 


