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Czas pracy: 45 minut 

Na starcie otrzymujesz od nas 108 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! 

 

Wojna z Krzyżakami o Kujawy. Bitwa pod Płowcami 

 W 1330 wznowiono działania wojenne. Krzyżacy z powodzeniem kontynuowali plądrowanie kujawskich i wielkopolskich 

miast – Radziejowa, Bydgoszczy i Nakła. Tylko dzięki śmiałemu przekroczeniu Wisły przez Władysława i wtargnięciu z pomocą 

litewską do ziemi chełmińskiej udało się we wrześniu oblec zamek w Kowalewie Pomorskim, a 18 października 1330 pod 

obleganym zamkiem krzyżackim w Lipienku zawrzeć siedmiomiesięczny rozejm. Niestety, podczas tej wyprawy sojusz z księciem 

litewskim został zaprzepaszczony na skutek osobistej kłótni Władysława z Giedyminem. 

W roku 1331 nastąpiła kolejna wyprawa zbrojna Krzyżaków na ziemie polskie. Tym razem zgodnie z planem działania wojsk 

Zakonu pod dowództwem Dietricha von Altenburga miały być skoordynowane z wyprawą króla czeskiego Jana Luksemburczyka. Do 

spotkania obu armii miało dojść pod murami Kalisza. W połowie roku oddziały krzyżackie realizujące to przedsięwzięcie wkroczyły 

do Kujaw i Wielkopolski na rekonesans, zajmując m.in. Pyzdry (pod tą miejscowością doszło do zwycięskiej potyczki z oddziałami 

polskimi) i Gniezno. Główna wyprawa została zorganizowana we wrześniu. Armia zakonna dotarłszy pod Kalisz nie zastała jednak 

wojsk czeskich. Jana Luksemburczyka zatrzymał skutecznie opór księcia świdnickiego Bolka II i nieuregulowana sprawa Głogowa po 

śmierci księcia Przemka. Nie mogąc zadać Łokietkowi decydującego ciosu, Krzyżacy zdecydowali się na ostateczne opanowanie 

Kujaw. W nocy z 23 na 24 września doszło do pierwszego większego nierozstrzygniętego starcia pod Koninem. Trzy dni później, 

rankiem 27 września 1331, oddziały polskie liczące około 5000 ludzi, dowodzone osobiście przez króla Władysława Łokietka i jego 

syna królewicza Kazimierza napotkały w rejonie Radziejowa tylną straż krzyżacką, korpus Altenburga. Korzystając z zaskoczenia, 

Polacy rozbili wrogi oddział, biorąc do niewoli rannego dowódcę wyprawy Dietricha von Altenburga (później odbitego przez 

Krzyżaków). Po południu doszło do kolejnego starcia pod wsią Płowce. W bitwie między Radziejowicami a Płowcami poległo w sumie 

73 braci zakonnych. Krzyżacy wycofali się za Wisłę, rezygnując z opanowania Kujaw. Dokonali tego w roku następnym, a na mocy 

zawartego rozejmu Kujawy i ziemia dobrzyńska pozostały w ich ręku. Wkrótce po zawarciu rozejmu (2 marca 1333 roku) Władysław 

Łokietek zmarł. Do rokowań z Krzyżakami powróci jego syn Kazimierz Wielki. Bitwa nie została ostatecznie rozstrzygnięta, ale 

wskutek poniesionych strat, Krzyżacy zniechęcili się na blisko 80 lat do militarnej konfrontacji z Polską. Królewicz Kazimierz został 

prawdopodobnie odesłany przez ojca z pola bitwy, w obawie o jego życie. Starcie pod Płowcami, choć nierozstrzygnięte, 

podbudowało morale Polaków, przekonując ich, że rycerzy zakonnych można pokonać. 

Wkrótce po tych wydarzeniach zostały wszczęte rokowania pokojowe w Inowrocławiu. Jednakże i tym razem nie udało się z 

Krzyżakami dojść do porozumienia. W 1332 zorganizowali wielką wyprawę zbrojną pod dowództwem Ottona von Luterberga. Tym 

razem siły polskie były za szczupłe, by stawić Krzyżakom opór w otwartym polu. 20 kwietnia, po prawie dwutygodniowym oblężeniu, 

padła stolica Kujaw – Brześć. Wkrótce w rękach Krzyżaków znalazły się też pozostałe główne grody prowincji – Inowrocław i 

zniszczone na rozkaz księcia tej ziemi Kazimierza Gniewkowo.  

Strata należących do ojca Kujaw była z pewnością dla Władysława bardzo dotkliwa, choć jeszcze w tym samym roku, 

korzystając ze śmierci Przemka głogowskiego, zajął – będącą dotąd w posiadaniu Głogowczyków – część Wielkopolski za Obrą, 

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

1. Powyższy tekst:  

A) charakteryzuje się jednowątkowością  B) należy do literatury pięknej 

C) poświęcony jest problematyce historycznej  D) nie zawiera fikcji  
2. Powyższy tekst:  

A) napisany jest prozą B) zawiera pierwiastki fantastyczne C) można zaliczyć do poezji D) ma charakter naukowy  
3. Przedstawione wydarzenia: 

A) rozgrywały się w średniowieczu    B) miały miejsce w XIII wieku 

C) nie zostały potwierdzone przez źródła historyczne  D) rozgrywają się w czasie panowania Władysława Łokietka  
4. Piszący:  

A) koncentruje na faktach     B) przede wszystkim ocenia omawiane wydarzenia 

C) ujawnia nieznane dotąd fakty    D) krytycznie patrzy na działania polskiego władcy  
5. Pierwszy akapit przedstawia: 

A) wydarzenia sprzed bitwy pod Płowcami B) przedstawia interwencję zbrojna polskiego króla w ziemi chełmińskiej 

C) przedstawia skutki bitwy pod Płowcami  D) zawiera informację o przyczynie zerwania sojuszu z Litwą 
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6. W zdaniu Krzyżacy z powodzeniem kontynuowali plądrowanie kujawskich i wielkopolskich miast:  

A) piszący wyraża opinię    B) jest ocena polskiego władcy 

C) piszący przedstawia własną wersję wydarzeń  D) piszący wypowiada się ironicznie 
 
7. W 1331 roku Łokietek:  

A) musiał na szczęście walczyć jedynie z wojskami zakonnymi B) nie miał racjonalnego planu działania 

C) była zaskoczony działaniami Krzyżaków   D) Łokietkowi nie udało się obronić Kujaw 
 
8. Starcie pod Koninem:  

A) było pierwszym wielki zwycięstwem z armią Zakonu  B) żadnej ze stron nie przyniosło korzyści 

C) umocniło mit niezwyciężoności armii Zakonu   D) miało miejsce w nocy 
 
9. Gniezno zostało zdobyte: 

A) po bitwie pod Koninem  B) przez oddziały Jana Luksemburczyka  C) wskutek zdrady  D) zaraz na pocz. wyprawy 1331 r. 
 
10. Jan Luksemburczyk:  

A) przyczynił się do sukcesów krzyżackich   B) został powstrzymany przez księcia Bolka II   

C) nie mógł wywiązać się ze zobowiązań sojuszniczych  D) unikał walki 
 
11. Dzięki bitwie pod Płowcami:  

A) Zakon upadł B) Krzyżacy wycofali się za Wisłę C) Zakon poniósł dotkliwe straty D) Krzyżacy nie zdobyli Kujaw 
 
12. W nawiasach piszący umieszcza:  

A) wskazania źródeł informacji B) cytaty C) oceny  D) informacje uzupełniające nie komentarze 
 
13. Efektem bitwy pod Płowcami:  

A) był niekorzystny dla Polski rozejm   B) był  natychmiastowy wybuch następnej wojny 

C) był upadek morale polskich rycerzy   D) była 80-letnia przerwa w działaniach zbrojnych 
 
14. Kazimierza Wielkiego musiało szczególnie boleć:  

A) utrata dzielnicy należącej do ojca – Kujaw   B) niedocenienie jego udziału w zwycięstwie pod Płowcami   

C) obarczenie go odpowiedzialnością za niekorzystny rozejm D) opinia „uciekiniera spod Płowiec” 
 
15. W pierwszym zdaniu powyższego tekstu:  

A) jest czasownik w form nieosobowej B) występuje  przymiotnik C) nie ma podmiotu D) jest przydawka 
 
16. W zdaniu Krzyżacy z powodzeniem kontynuowali plądrowanie kujawskich i wielkopolskich miast:  

A) występuje spójnik     B) jest przyimek   

C) znajdują się więcej niż trzy rzeczowniki  D) podmiotem jest wyraz plądrowanie 
 
17. Podkreślone wyrazy w sformułowaniu z powodzeniem kontynuowali plądrowanie to:  

A) okolicznik   B) wyrażenie przyimkowe  C) związek przyimka z rzeczownikiem D) przydawka 
 
18. Wyraz miast jest:  

A) rzeczownikiem w formie dopełniacza   B) rzeczownikiem w formie liczby  mnogiej 

C) wyrazem zawierającym „i” zmiękczające  D) wyrazem jednosylabowym 
 
19. Rzeczownikiem nie jest wyraz:  

A) plądrowanie  B) przekroczeniu  C) skutek  D) oblec 
 
20. W zdaniu: podczas tej wyprawy sojusz z księciem litewskim został zaprzepaszczony:  

A) podmiotem jest wyraz  sojusz B) występuje  orzeczenie imienne  C)  jest przydawka D) jest okolicznik  
 
21. W sformułowaniu Korzystając z zaskoczenia:  

A) jest  czasownik w formie imiesłowu     B) występuje rzeczownik  

C) co najmniej jeden z wyrazów należy do nieodmiennej części mowy D) nie ma wyrazu czterosylabowego  
 
22. W wyrazie Krzyżakami :  
A) zachodzi ubezdźwięcznienie  B) są cztery spółgłoski  C) są cztery sylaby   D) końcówką jest – ami 
 
23. Wypowiedzenie: Wkrótce po tych wydarzeniach zostały wszczęte rokowania pokojowe w Inowrocławiu:  

A) jest zdaniem pojedynczym B) nie zawiera podmiotu C) zawiera przydawkę pokojowe D) zawiera okolicznik po wydarzeniach 
 
24. Wyrazy: po, tych, w:  

A) to różne części mowy      B) należą do nieodmiennych części mowy       C) to dwa przyimki i zaimek        D) to zaimki 
 
25. Wyrazem jednosylabowym jest forma:  

A) opór    B) trzy    C) wsią     D) choć 
 
26. W zdaniu: Królewicz Kazimierz został prawdopodobnie odesłany przez ojca z pola bitwy:  

A) jest dopełnienie  B) jest przysłówek C) brakuje okolicznika  D) nie ma przydawek 
 
27. Wyraz odesłany:   

A) nie jest przymiotnikiem    B) jest czasownikiem w formie imiesłowu przymiotnikowego   

C) odmienia się przez przypadki   D) jest imiesłowem przymiotnikowym biernym 


