
                                                                                  Dobrzyń nad Wisłą 17.11.2009r. 

 

Konkurs - Ziemia Dobrzyńska- Moja Mała Ojczyzna  

Test dla szkół podstawowych (listopad 2009r.) 

 

1.Dokończ zdania(jednym słowem): 

a/okręg grodowy w średniowiecznej Polsce to inaczej…………………… 

b/ aby dokonać chrystianizacji Prusów książę Konrad Mazowiecki powołał biskupa 

pruskiego o imieniu………………….. 

c/w 1323 r. na ziemię dobrzyńską najechali……………… 

d/książę Konrad Mazowiecki zdecydował się na sprowadzenie Krzyżaków ponieważ 

na jego księstwo najeżdżał lud………………….. 

e/matką książąt dobrzyńskich Władysława Garbatego i Bolesława była 

księżna……………. 

f/zamek w Radzikach Dużych został zbudowany przez rodzinę szlachecką 

herbu…………… 

g/król Kazimierz Wielki na terenie ziemi dobrzyńskiej zbudował zamek w …………….. 

 

2.Za 50 tysięcy florenów ziemię dobrzyńską zastawił Zakonowi Krzyżackiemu: 

a/ książę Władysław Biały 

b/król Ludwik Węgierski 

c/ książę Władysław Opolczyk 

d/ książę Kaźko Słupski 

 

 

 



3.Ostateczna likwidacja sąsiedztwa ziemi dobrzyńskiej z Zakonem Krzyżackim 

nastąpiła: 

a/w 1343 r. 

b/w 1411 r. 

c/w 1525 r. 

d/w 1466 r. 

 

4.Na nazwę „błędnego rycerza” zasłużył: 

a/ książę Władysław Opolczyk 

b/ książę Władysław Biały 

c/ książę Władysław Garbacz 

d/ książę Siemowit 

 

5.W XV w. na terenie ziemi dobrzyńskiej występują 3 kasztelanie: 

a/dobrzyńska, kikolska, rypińska 

b/ dobrzyńska, włocławska, rypińska 

c/ dobrzyńska, kikolska, słońska 

d/ dobrzyńska, rypińska, słońska 

 

6.W XIII w. aby bronić ziemi dobrzyńskiej budowano: 

a/kościoły murowane  

b/grody 

c/warowne miasta 

d/zamki 

 



7.Jednostką  powierzchni majątku w XV w. był/była: 

a/grzywna 

b/łokieć 

c/łan  

d/wiorsta 

 

8.W miastach ziemi dobrzyńskiej najliczniejszą mniejszością narodową w XVIII w. byli: 

a/Żydzi 

b/Cyganie 

c/Niemcy  

d/Olędrzy 

 

9.Najwcześniej założonym miastem na ziemi dobrzyńskiej było miasto: 

a/Rypin 

b/Dobrzyń n. Wisłą 

c/Lipno 

d/Skępe 

 

10.Starostwo grodowe dla ziemi dobrzyńskiej w okresie od XV do XVIII w. mieściło się 

w: 

a/Lipnie  

b/Dobrzyniu n. Wisłą 

c/Bobrownikach 

d/Nieszawie 



11.Na wsi w ziemi dobrzyńskiej na pocz. XX  w. najliczniejszą mniejszością narodową 

byli: 

a/Żydzi 

b/Cyganie 

c/Niemcy  

d/Olędrzy 

 

12.W której odpowiedzi wszystkie rody pochodzą z ziemi dobrzyńskiej? : 

a/Zamoyscy, Kościeleccy, Działyńscy 

b/Karnkowscy, Działyńscy, Czarnieccy 

c/ Karnkowscy, Sobiescy, Kretkowscy 

d/ Działyńscy, Zboińscy, Karnkowscy 

 

13.Jedynym kościołem romańskim w ziemi dobrzyńskiej jest: 

a/kościół w Strzygach 

b/ kościół w Dobrzyniu n. Drwęcą 

c/ kościół w Rokiciu 

d/ kościół w Czernikowie 

 

14.Nawracanie Prusów na chrześcijaństwo przez zakładanie faktorii handlowych w 

pasie przygranicznym zaproponował polski książę: 

a/Konrad Mazowiecki 

b/Leszek Biały 

c/ Leszek Czarny 

d/Henryk Brodaty 



15.Jedną z siedzib zakonu bożogrobców na terenie ziemi dobrzyńskiej była 

miejscowość: 

a/ Dobrzyń n. Drwęcą 

b/Lipno 

c/Kikół 

d/Górzno 

 

16.”Szajerem” na terenie ziemi dobrzyńskiej nazywano budynek: 

a/wozownia 

b/stodoła 

c/stajnia 

d/obora 

 

17.”Parsk” była to dawniej na terenie ziemi dobrzyńskiej następująca budowla: 

a /piwnica pod domem 

b/ stajnia 

c/ wozownia 

d/ piwnica luźno stojąca 

 

18. W XVII w. prowadził obszerna korespondencję z najwybitniejszymi matematykami 

w Europie: 

a/Stanisław Karnkowski 

b/ Stanisław Murzynowski 

c/Adamandy Kochański 

d/Ignacy Zboiński 



19.Sejmik ziemi dobrzyńskiej w Lipnie wybierał na sejm walny: 

a/ 1 posła 

b/ 3 posłów 

c/ 2 posłów 

d/ 4 posłów 

 

20. Wszystkie miasta ziemi dobrzyńskiej w sprawach sądowych posługiwały się: 

a/ prawem chełmińskim 

b/prawem królewskim 

c/ prawem średzkim 

d/ prawem dobrzyńskim 

 

21. W dniu 18.08.2009r. minęła 600 rocznica zdobycia przez Krzyżaków: 

a/ zamku w Bobrownikach 

b/ zamku w Dobrzyniu n.Wisłą 

c/ zamku w Złotorii 

d/ miasta Rypin 

 

22. Pierwszym księciem, który panował nad większością obszaru historycznej ziemi 

dobrzyńskiej i jako pierwszy używał tytułu księcia dobrzyńskiego był: 

a/ książę Konrad Mazowiecki 

b/ książę Siemowit 

c/ książę Władysław Opolczyk 

d/ książę Mazowiecki Bolesław 

 



23. Bitwy pod  Nietrzebą i pod wsią Kotowy miały miejsce: 

a/ w powstaniu krakowskim 

b/ w czasie Wiosny Ludów 

c/ w powstaniu listopadowym 

d/ w powstaniu styczniowym 

 

24. Granicą dobrzyńsko- krzyżacką po 1343r. były rzeki: 

a/ Drwęca i Pisa 

b/ Drwęca i Wisła 

c/ Skrwa i Wisła 

d/ Mień i Skrwa 

 

Opracował: mgr Zbigniew Żuchowski 

Literatura: Biuletyn Edukacja Regionalna 5, Dobrzyń nad Wisłą 2007r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


