Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jego czasach - IX edycja
ARKUSZ KONKURSOWY II ETAP 2016 – WERSJA DO POBRANIA

1. Zaznacz prawidłową odpowiedź (0-1 p.) Władysław Łokietek po ojcu otrzymał ziemię:
a) Małopolskę
b) Kujawy brzeskie
c) Ziemię sieradzką
d) Kujawy inowrocławskie
2. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi (0-2 p.) Dziadkami Kazimierza Wielkiego byli książęta:
a) Konrad Mazowiecki
b) Kazimierz kujawski
c) Bolesław Pobożny
d) Bolesław Wstydliwy
e) Leszek Czarny
3. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi (0-2 p.) Umierając, Władysław Łokietek powierzył swego syna opiece:
a) arcybiskupa Janisława
b) archidiakona Jarosława z Bogorii
c) króla Karola Roberta
d) kasztelana krakowskiego Spytka z Tarnowa
e) żony Jadwigi
4. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi (0-4 p.) Wydany w czasie procesu polsko-krzyżackiego w 1339 r. wyrok
nakazywał Krzyżakom:
a) zwrot Kujaw
b) zwrot ziemi kaliskiej
c) zapłacenie odszkodowania pieniężnego
d) zwrot Malborka
e) zwrot Pomorza Wschodniego
f) zwrot ziemi chełmińskiej, dobrzyńskiej i michałowskiej
g) zwrot ziemi lubawskiej
5. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi (0-2 p.) Którą z wymienionych dzielnic udało się Kazimierzowi III
Wielkiemu przyłączyć do swojego państwa:
a) ziemię płocką
b) ziemię michałowską
c) Górny Śląsk
d) ziemię lubuską
e) ziemię lwowską
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6. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi (0-2 p.) W czasach Kazimierza Wielkiego w krajach
sąsiadujących z Polską panowały dynastie:
a) Rurykowiczów na Litwie
b) Luksemburgów w Czechach
c) Hohenzolernów w Marchii Brandenburskiej
d) Przemyślidów w Czechach
e) Habsburgów w Austrii
7. Zaznacz prawidłową odpowiedź (0-1 p.) Pierwszy uniwersytet w Europie Środkowej został założony w:
a) Krakowie
b) Pradze
c) Budzie
d) Wiedniu
e) Lwowie
8. Zaznacz prawidłową odpowiedź (0-1 p.) Kiedy na mocy dokumentu królewskiego została założona Akademia
Krakowska:
a) 10 maja 1364 r.
b) 12 maja 1364 r.
c) 12 czerwca 1364 r.
d) 12 lipca 1364 r.
e) 1 września 1364 r.
9. Zaznacz prawidłową odpowiedź (0-1 p.) Bliskimi współpracownikami Kazimierza Wielkiego byli:
a) arcybiskup gnieźnieński Jarosław, kasztelan krakowski Spytko, kanclerz krakowski Zbigniew, biskup
włocławski Gerward
b) wojewoda poznański Maciej Borkowic, kasztelan krakowski Spytko, kanclerz krakowski Zbigniew,
biskup włocławski Zbylut
c) arcybiskup gnieźnieński Jarosław, kasztelan krakowski Spytko, kanclerz krakowski Zbigniew, biskup
wrocławski Przecław
d) arcybiskup gnieźnieński Jarosław, kasztelan krakowski Spytko, kanclerz krakowski Zbigniew,
kanclerz krakowski Janusz Suchywilk
10. Zaznacz błędne stwierdzenia (0-2 p.) Postanowienia przywileju budzińskiego z 1355 r. wystawionego przez
Ludwika nie zawierały:
a) Ogólne potwierdzenie praw szlachty, mieszczan i chłopów
b) Niepobieranie podatków nadzwyczajnych poza zwyczajowymi
c) W czasie podróży i zatrzymania się na terenie kościelnym lub rycerskim zapewniał zapłatę za
zaopatrzenie dworu w żywność i paszę
d) Rycerstwo w czasie wypraw za granicę miało otrzymywać uzbrojenie, żołd i wynagrodzenie szkód
e) Sukcesja na tronie polskim dotyczyła wszystkich przedstawicieli dynastii Andegawenów
f) Jeśli Ludwik i jego bratanek Jan nie pozostawią potomków męskich, umowa traci moc.
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11. Zaznacz prawidłową odpowiedź (0-1 p.) Ustawa Kazimierza o monecie nakazywała:
a) Posługiwanie się tylko pieniądzem polskim przy sprzedaży ziemi
b) Przyjmowanie przez duchownych i dostojników świeckich należnych im świadczeń tylko w pieniądzu
królewskim
c) Wybijanie przez mincerzy monet ze srebra o dobrej próbie
d) Wybijanie grosza krakowskiego ze srebra
12. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi (0-4 p.) Które z wymienionych miast nie było lokowane na prawie
niemieckim przez Kazimierza Wielkiego:
a) Inowrocław
b) Bydgoszcz
c) Poznań
d) Łowicz
e) Płock
f) Lwów
g) Kazimierz koło Krakowa
13. Zaznacz prawidłową odpowiedź (0-1 p.) Chorobę i śmierć Kazimierza III Wielkiego znamy z relacji
pisemnej:
a) arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława z Bogorii
b) biskupa krakowskiego Bodzety z Wrześni
c) podkanclerzego Królestwa Janka z Czarnkowa
d) kanclerza łęczyckiego Floriana z Mokrska
14. Zaznacz prawidłową odpowiedź (0-1 p.) Które wydarzenie nie miało miejsca w XIV wieku:
a) Napisanie Boskiej Komedii przez Dantego
b) Spalenie na stosie wielkiego mistrza templariuszy Jakuba de Molay
c) Unia kalmarska
d) Sobór w Pizie
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16. Scharakteryzuj politykę Kazimierza III Wielkiego względem Rusi (esej, 0-10 p.):
……………………………………………………….............................................................................................................................
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