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Imię i nazwisko
Klasa
Szkoła
Suma punktów

Podpis osoby
sprawdzającej

Droga uczennico, drogi uczniu!

Masz przed sobą arkusz zadań finałowych dotyczących historii Lwówka Śląskiego. Pamiętaj,
że na pracę z całym zestawem masz 60 minut. Składa się on z dwóch części: pierwszej,
testowej i drugiej, w której spotkasz się z różnymi typami zadań otwartych. Wszystkie
odpowiedzi zaznaczasz i zapisujesz w arkuszu. Pamiętaj, że w przypadku zadań zamkniętych
należy zamalować literę, pod którą kryje się prawidłowa odpowiedź.

Jeżeli się pomylisz błędną odpowiedź otocz kółkiem i zaznacz poprawną.

Pamiętaj, aby uważnie czytać polecenia i sprawdź, czy zestaw zadań zawiera
7 ponumerowanych stron. Wszelkie trudności proszę zgłaszaj komisji konkursowej.
Życzymy powodzenia!
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Część I - test
Zadanie 1. Jak miała na imię żona Henryka Brodatego?
A

Janina

B

Halina

C

Jadwiga

D

Joanna

Zadanie 2. Do jakiego typu zakonów należeli, rezydujący we Lwówku Śląskim, Joannici?
A

kontemplacyjnych

B

rycerskich

C

żebraczych

D

żeńskich

D

1317-1328

Zadanie 3. W jakich latach Lwówek Śląski był stolicą samodzielnego księstwa?
A

1278-1286

B

1286-1293

C

1309-1310

Zadanie 4. Jakie imię i przydomek uzyskał syn Henryka Brodatego, który zginął w bitwie pod Legnicą?
A

Bolesław Srogi

B

Mieszko Plątonogi

C

Bolesław Wysoki

D

Henryk Pobożny

Zadanie 5. W którym roku Lwówek Śląski uzyskał przywilej menniczy (prawo bicia własnej monety)?
A

1226

B

1326

C

1386

D

1401

Zadanie 6 W którym roku król Czech Władysław II Jagiellończyk nadał Lwówkowi Śl. pierwszy herb?
A

1496

B

1498

C

1517

D

1519

Zadanie 7. Kto kierował pracami remontowymi lwóweckiego ratusza na początku XX wieku?
A

Jan Habsburg

B

Fryderyk Wernher

C

Hans Poelzig

D

Carl Novack

D

styczniu 1946 r.

Zadanie 8. Oddziały radzieckie opanowały Lwówek Śląski w:
A

lutym 1945 r.

B

marcu 1945 r.

C

kwietniu 1945 r.

Zadanie 9. W którym roku Lwówek Śląski uzyskał prawo (przywilej) mili piwnej?
A

1138 r.

B

1209 r.

C

1241 r.

D

1309 r.

C

Breslau

D

Löwenberg

D

lwóweckiego
liceum

Zadanie 10. Niemiecka nazwa Lwówka Śląskiego to:
A

Walditz

B

Bunzlau

Zadanie 11. Skąd pochodzi obecna kula na szczycie lwóweckiego ratusza?
A

kościoła
Franciszkanów

B

pałacu
Hohenzollernów

C

dawnego kościoła
ewangelickiego

Zadanie 12. Jeden z przydomków Bernarda, księcia władającego Księstwem Lwóweckim, to:
A

Zwinny

B

Srogi

C

Mądry

D

Wysoki
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Część II - zadania otwarte
Zadania 1. Zapoznaj się z treścią poniższych zdań. Przy zdaniach prawdziwych postaw P, a przy
fałszywych F.
Obecnie do Gminy i Miasta Lwówek Śląski przynależy 26 wsi.
Lwówek Śląski leży na Pogórzy Karpackim
W 1885 roku Lwówek Śląski uzyskał połączenie kolejowe z Gryfowem Śląskim.
W średniowieczu pręgierz służył do wymierzania kar.

Zadanie 2. Napisz, gdzie we Lwówku Śląskim znajduje się rzeźba przedstawiona na ilustracji.
Przetłumacz łaciński zwrot umieszczony nad lwem.
Element przedstawiony na ilustracji znajduje się
_______________________________________________
_______________________________________________
Łacińska sentencja umieszczona nad lwem oznacza:
______________________________________________
______________________________________________

Źródło: http://dolnoslaskosc.pl/odczytywaniesymboli-lew,820.html

Zadanie 3. Na podane pytania odpowiedz jednym zdaniem.
1) Które kolory widnieją na fladze Lwówka Śląskiego?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2) Kto był organizatorem pierwszego turnieju rycerskiego na Śląsku, który odbył się we Lwówku
Śląskim?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3) Podaj nazwę kruszcu, który był wydobywany w okolicach Lwówka Śląskiego?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4) Który monarcha nie zezwolił na odbudowę zamku książęcego we Lwówku Śląskim?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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5) Podaj datę i opisz wydarzenie, które doprowadziło do przejęcia władzy przez Czechów nad
Lwówkiem Śląskim.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Zadanie 4. Podpisz poniższe ilustracje. Określ pierwotne i współczesne przeznaczenie
przedstawionych budowli.

Źródło: http://www.polskaniezwykla.pl

Źródło: http://gdziebylec.pl/obiekt/

Nazwa obiektu:

Nazwa obiektu:

Przeznaczenie (pierwotne i współczesne):

Przeznaczenie (pierwotne i współczesne):

Zadanie 5. Wyjaśnij pojęcia związane ze Lwówkiem Śląskim.
1) Czerwona Księga ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2) Lwóweckie Lato Agatowe _______________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3) Lokacja miasta w średniowieczu _____________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4) Babska wojna ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Zadanie 6. Napisz, jak nazywa się fontanna przedstawiona na rysunku wyjaśnij, dlaczego fontanna o
tej nazwie stanęła we Lwówku Śląskim.

Źródło: http://elomaps.com/lwowek.slaski

Nazwa fontanny:

Wyjaśnienie:

Zadanie 7. W lwóweckim ratuszu znajdują się liczne epitafia (płyty nagrobne). Napisz, skąd zostały
tam przeniesione.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Zadanie 8. Podkreśl imiona (i nazwiska) tych postaci, które gościły kiedykolwiek we Lwówku Śląskim.
Napoleon Bonaparte, Tadeusz Kościuszko, Fryderyk Wilhelm III, Aleksandra Fredro, Maria
Dąbrowska, Ferdynand Magellan.
Zadanie 9. Wyjaśnij, dlaczego przyjmuje się, że w 2017 roku, Lwówek Śląski obchodzi osiemset lat
swojego istnienia.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Zadanie 10. Wymień instytucje znajdujące się obecnie w lwóweckim ratuszu.
______________________________________________________________________________
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Zadanie 11 Przeczytaj fragment recenzji książki dotyczącej bitwy nad Bobrem z 1813 r. następnie
odpowiedz na pytania.
Jak Bóbr zatrzymał Francuzów Autor: Romuald Witczak
Źródło: http://biblioteka.jelenia-gora.pl/2077/napoleon-nad-bobrem-i-kwisa-szlakiem-bitew-skarbow-i-zabytkow-wojny-1813-rokuszymonwrzesinski-eugeniusz-braniewski/

Po klęsce moskiewskiej Napoleon jako tako pozbierał siły i wciąż usiłował zaprowadzić własny
porządek w Europie, w czym walnie przeszkadzali mu nasi zaborcy: Rosja, Prusy i Austria. Ale nie było
to łatwe zadanie, bo „geniusz wojny” wciąż jeszcze pozostawał bardzo groźny.
To jest opowieść o zdarzeniach, które miały miejsce nad Bobrem w sierpniu 1813 r.
[…]Naciskana przez koalicję [armia Napoleona] przekroczyła Bóbr i Kwisę, potem Nysę Łużycką.
Osamotniona 17. dywizja francuskiego generała Puthoda, która nie brała udziału w bitwie nad
Kaczawą, w tej krytycznej sytuacji usiłowała także podążyć na zachód. Jednak w międzyczasie wylane
wody Bobru wskutek ciągłych dreszczów skutecznie to uniemożliwiały. Próby zbudowania mostu i
tratw nie dawały rezultatów, bo ze wszystkich stron nacierały wojska prusko-rosyjskie, otaczając
Francuzów i przypierając ich do oszalałych nurtów rzeki. Sytuacja była beznadziejna. 29 sierpnia
1813 r. o godzinie 15. rozpoczął się generalny szturm. Na czele wojsk sprzymierzonych stał
feldmarszałek Gebhard von Blücher. W tej bitwie po francuskiej stronie zginęło kilka tysięcy oficerów
i żołnierzy. Część z nich utopiła się w nurtach rzeki, którą usiłowali przepłynąć. Do niewoli trafiło 2
generałów, 70 oficerów i 4000 żołnierzy, […]
W wielkim stopniu utrzymanie obcych wojsk ciążyło na miejscowych władzach,
możnowładcach i ludności cywilnej. Dodatkowo obcy (ale i swoi) żołnierze rabowali co się dało.
Jeszcze długo po wojnie krążyły legendy o zakopanych skarbach, które grabieżcy ukryli. Pałac
w Płakowicach, własność von Hohberga, został doszczętnie splądrowany i zniszczony. Zbiory książek,
instrumenty fizyczne, […]
Jednocześnie w miejscach obecności cesarza i jego wyższych dowódców toczyło się gwarne i
wesołe życie. […] po II wojnie światowej pomnik von Blüchera we Lwówku obalono i zniszczono […]
W podobny sposób zniszczyliśmy wiele tablic pamięci tych wydarzeń nad Bobrem, często tylko
z powodu „żelaznych krzyży”, jakie były na nich umieszczone, które niesłusznie kojarzą się nam
z o wiele późniejszym nazizmem.
W początkach XXI w. […] w Mojeszu odżyły polskie sympatie do Napoleona
i postanowiono nawiązać do jego pobytu nad Bobrem w 1813 r. Organizuje się tam doroczne
imprezy ludowe na jego cześć. Nawiązano nawet w tej mierze współpracę z francuskim miastem
Noidans-les- Vesoul. […]
1) Wyjaśnij, dlaczego w pierwszym akapicie Napoleona określono mianem „geniusza wojny”.
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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2) Czy Gebhard von Blücher walczył po stronie Francuzów? Odpowiedź uzasadnij.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3) Co utrudniało przemarsz wojsk francuskich i zmusiło je do walki w 1813 roku?
_______________________________________________________________________________
4) Na podstawie tekstu napisz, jakie trudności sprowadzała na miasto obecność obcych wojsk?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Dlaczego po II wojnie światowej pamiątki po bitwie nad Bobrem były niszczone przez
Polaków?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6) W której z wsi w Gminie Lwówek Śląski organizowane są zabawy ludowe upamiętniające
pobyt Napoleona Bonaparte nad Bobrem?
_______________________________________________________________________________
7) Podaj nazwę francuskiego miasta, które jest jednym z miast partnerskich Lwówka Śląskiego.
__________________________________________________________________________________

7|S t r o n a

