
762 ROCZNICA BITWY
POD LEGNICĄ
- konkurs historyczny

CELEM KONKURSU JEST:

� promowanie dziejów swojego miasta, regionu;

� szerzenie wśród młodzieży wiedzy w aspekcie historycznym o miejscu miasta,
regionu i Polski w Europie;

� integracja poszczególnych klas poprzez wspólne przygotowanie się do zadań;

� wyrabianie umiejętności współdziałania, współzawodnictwa;

� wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za zespół klasowy.



ZAŁ ĄCZNIKI

1. Wykaz pytań i odpowiedzi.

2. MISTRZ LEGENDY OBRAZOWEJ OŚW. JADWIDZE „Tatarzy z zatkniętą na
włóczni głową księcia Henryka, przybywają pod zamek w Legnicy” – czarno –
biała ilustracja do konkurencji opisanej w punkcie 5 Regulaminu.

3. Fragment tekstuźródłowego oraz wykaz pytań i odpowiedzi do tej konkurencji.

4. Spis dodatkowych pytań i odpowiedzi.
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REGULAMIN KONKURSU

1.Każdą klasę reprezentuje wybrana wcześniej przez klasę trzyosobowa drużyna.

2. Każda drużyna naradza się przed podaniem odpowiedzi na pytanie. Odpowiedzi
udziela kapitan drużyny.

3. W każdej serii uczniowie losują pytania jednokrotnie. Odpowiedzi punktowane są
następująco:

a- pytania zamknięte:
- 1 pkt- odpowiedź prawidłowa
- 0 pkt- odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi

b- pytania otwarte:
- 2 pkt- odpowiedź prawidłowa
- 1 pkt- odpowiedź niepełna
- 0 pkt- odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi.

4. Recytacja utworu oceniana jest od 0 do 3 pkt. Utwór do recytacji przygotowany jest
przez wyznaczonego przed konkursem ucznia klasy. Uczeń ten nie może być
członkiem drużyny odpowiadającej na pytania.

5. Puzzle - ułożenie rozsypanki i przedstawienie jej treści. Wykaz ilustracji znajduje
się w załączniku. Można otrzymać od 0 do 2 pkt.

6. Praca plastyczna oceniana jest od 0 do 4 pkt i wykonana wcześniej przez
poszczególne zespoły klasowe. W tej konkurencji nie biorą udziału uczniowie
odpowiadający na pytania.

7. Tekstźródłowy – przeczytanie fragmentu ze zrozumieniem i udzielenie poprawnej
odpowiedzi na pytania zawarte pod tekstem. Można otrzymać od 0 do 3 pkt.

8. W przypadku remisu przewidywana jest dodatkowa seria pytań.

9. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga obiektywne Jury. Decyzje Jury są
niepodważalne.



PRZEBIEG KONKURSU

• Przywitanie uczestników konkursu, zaproszonych gości, przedstawienie Jury.

• Zapoznanie uczestników z przebiegiem i regulaminem konkursu.

• Prezentacja drużyn poszczególnych klas.

1. Pierwsza seria pytań – pytania zamknięte.

2. Recytacja wybranego i przygotowanego przez ucznia każdej klasy utworu
literackiego.

3. Druga seria pytań – pytania otwarte.

4. Puzzle – ułożenie rozsypanki i przedstawienie jej treści – czas 3 min.

5. Trzecia seria pytań – pytania zamknięte.

6. Prezentacja przygotowanych wcześniej przez uczniów poszczególnych klas prac
plastycznych.

7. Praca z tekstemźródłowym – przeczytanie fragmentu ze zrozumieniem i udzielenie
odpowiedzi na pytania znajdujące się pod tekstem.

• Podliczenie punktacji poszczególnych drużyn.

• Podanie wyników konkursu – wyłonienie zwycięzców.

• Podsumowanie konkursu.



PYTANIA ZAMKNI ĘTE

1. Kto jest autorem najstarszegoźródła dotyczącego bitwy pod Legnicą, stoczonej 9 kwietnia
1241 roku?:

a- Wincenty Kadłubek
b- Anonim Gall
c- Jan Długosz
2. Około połowy XIII wieku w okolicach Legnicy zatrzymano najazd plemion Azji na Zachód.

To niebezpieczeństwo spowodowali:
a- Chińczycy
b- Mongołowie
c- Kozacy
3. W bitwie brali udział rycerze zakonu rycerskiego:
a- Templariuszy
b- Rycerzy Okrągłego Stołu
c- Kawalerów Tarczowych
4. W bitwie legnickiej poległ książę Henryk z rodu Piastów zwany Pobożnym. Miejsce,

w którym znaleziono ciało, zostało upamiętnione:
a- pamiątkowym kamieniem
b- wybudowaniem pomnika
c- wybudowaniem kościoła
5. Kto dowodził w bitwie drugim oddziałem polskim złożonym z rycerzy krakowskich

i wielkopolskich?
a- Włodzimierz
b- Sulisław
c- Władysław
6. Gdzie znajduje się Muzeum Bitwy pod Legnicą?
a- w Koskowicach
b- w Legnickim Polu
c- w Grzybianach
7. W legnickiej bitwie uczestniczyło wielu mieszkańców okolicznych terenów, m.in. ze Złotoryi.

Wśród nich znaleźli:
a- rzeźnicy
b- kowale
c- górnicy
8. Jak głosi legenda - Tatarzy wrzuciliściętą głowę księcia Henryka Pobożnego do jednego

z jezior nieopodal Legnicy. Jak nazywa się to jezioro?
a- Jezioro Kunickie
b- Jezioro Koskowickie
c- Jezioro Złotoryjskie
9. Z ilu hufców składało się wojsko mongolskie walczące z rycerstwem polskim 9 IV 1241r.?
a- trzech
b- czterech
c- pięciu
10. Kto dowodził rycerzami z Opola tworzącymi trzeci oddział sił walczących po stronie

Henryka Pobożnego?
a- książę Mieszko
b- książę Bolko
c- książę Kazimierz
11. Jak nazywał się syn margrabiego Moraw, który dowodził pierwszym oddziałem złożonym

z Krzyżowców i mówiących różnymi j ęzykami?
a- Bolesław Szepiołka
b- Sobiesław Widziołka
c- Jarosław Mieciołka



12. Którym oddziałem wojska dowodził sam Henryk Pobożny?
a- drugim
b- trzecim
c- czwartym
d- piątym
13. W jaką część ciała ugodzony został przez Tatarów książę Henryk Pobożny?
a- w szyję
b- w brzuch
c- pod pachę
14. W jaki sposób Henryk Pobożny spokrewniony był z Władysławem Wygnańcem, który

otrzymał Śląsk na mocy testamentu spisanego przez Bolesława Krzywoustego?
a- Henryk był wnukiem Władysława
b- Władysław był stryjem Henryka
c- Henryk był prawnukiem Władysława
15. Z jakiego kraju pochodziła Anna - żona Henryka Pobożnego?
a- z Niemiec
b- z Czech
c- z Polski
16. W skład armii mongolskiej wchodziła głównie:
a- dobrze uzbrojona ciężka jazda konna
b- piechota
c- szybka lekkozbrojna jazda konna
17. Głównym celem ataku Mongołów w 1241 roku były:
a- Czechy
b- Polska
c- Węgry
18. Co Mongołowie zapożyczyli od Chińczyków i wykorzystywali w trakcie działań wojennych?
a- ubiór
b- proch
c- taktykę zwiadowczą
19. Główną siłą ówczesnej armii polskiej była:
a- ciężkozbrojna konnica
b- lekkozbrojna konnica
c- piechota
20. Matką poległego księcia Henryka Pobożnego była uznana później za świętą:
a- św. Anna
b- św. Weronika
c- św. Jadwiga
21. Bitwa pod Legnicą stoczona 9 kwietnia 1241 roku była ważna, ponieważ:
a- uczyniła Polskę ważną w Europie z powodu obrony chrześcijaństwa
b- przyniosła Polsce hańbę z przegranej przed całą Europą
była to jedna z normalnych, przeciętnych bitew jakie wówczas toczono



PYTANIA OTWARTE

1. W którym z legnickich kościołów modlił się Henryk Pobożny przed podjęciem walki
z Tatarami i jaka legenda wiąże się z tym wydarzeniem?

- Henryk Pobożny modlił się w kościele Najświętszej Marii Panny. Kiedy wyruszał ze
swoim wojskiem z Legnicy, by podjąć wojnę z Tatarami – ze szczytu tego kościoła zsunął
się kamień i spadł koło głowy księcia. Uznano to za ostrzeżenie dane z nieba albo
– zgodnie z rzeczywistością - za zły znak.

2. Kto w trakcie walki wypowiedział słowa: „Biegajcie, biegajcie”i co one oznaczały?
- Słowa te wykrzyczał ktoś z oddziałów tatarskich, nie wiadomo, czy ruskiego czy

tatarskiego pochodzenia. Ich znaczenie brzmiało: „Uciekajcie, uciekajcie”. Był to podstęp,
który pociągnął do ucieczki wielką liczbę wojaków Henryka, zaś Tatarów zachęcał do
walki.

3. Kto i w jakich okolicznościach rozpoznał ciało poległego w boju Henryka
Pobożnego?

- Ciała Henryka nie można było rozpoznać na pobojowisku, ponieważ było bez głowy.
Rozpoznano je dopiero dzięki informacjom wdowy po nim – Annie – która powiedziała,
że książę ma sześć palców u lewej stopy.

4. W jakich okolicznościach Henryk Pobożny powiedział: „Gorze się nam stało”
i co oznaczały te słowa?

- Henryk Pobożny wypowiedział te słowa w momencie, kiedy ujrzał ucieczkę księcia
opolskiego – Mieszka ze swoim wojskiem z pola walki po usłyszeniu krzyku: „Biegajcie,
biegajcie”. „Gorze się nam stało”, tzn. spadło na nas wielkie nieszczęście.

5. Dokąd i dlaczego udali się Tatarzy z nabitą na pice głową zabitego Henryka
Pobożnego?

- Tatarzy podeszli pod zamek legnicki i pokazując jego mieszkańcom głowę księcia
– nakazali otworzyć zamek, ponieważ ich książę poniósł klęskę i śmierć.

6. Jaki dowód zwycięstwa dla wielkiego chana po bitwie legnickiej mieli Tatarzy?
- Tatarzy, chcąc wiedzieć jaka jest liczba poległych, obcięli każdemu zabitemu po jednym

uchu i uszami napełnili 9 wielkich worków. Na dowód zwycięstwa wysłano je wielkiemu
chanowi.

7. Kto dowodził mongolskimi oddziałami, które dotarły około 6 kwietnia w okolice
Wrocławia?

- Około 6 kwietnia w okolicach Wrocławia znalazły się oddziały Ordu – brata Batu-chana.

8. Jak wyglądało uzbrojenie wojownika tatarskiego?
- Podstawowe uzbrojenie wojownika tatarskiego stanowiły łuk i kołczan ze strzałami,

rzadziej dzida, szabla i sztylet.

9. Kto ze swoim oddziałem dołączył do wojsk Ordu, aby wspólnie ruszyć w kierunku
Legnicy?

- Do wojsk Ordu dołączył oddział Pajdara i wspólnie ruszyli na Legnicę.



10. Jacy czterej rycerze towarzyszyli Henrykowi w końcowej fazie bitwy?
- Sulisław- brat zabitego pod Chmielnikiem wojewody krakowskiego Włodzimierza;

Klemens- wojewoda krakowski; Konrad Konradowic; Iwan Iwanowic.

11. Kto jest autorem poświęconego bitwie legnickiej rapsodu „Henryk Pobożny pod
Legnicą”?

- Autorem rapsodu jest Stanisław Wyspiański.

12. W jaki sposób Henryk Pobożny spokrewniony był z królem Czech – Przemysławem
Ottokarem I?

- Henryk Pobożny był zięciem Przemysława Ottokara I.

13. W jakim kościele wrocławskim złożone zostało ciało Henryka Pobożnego?
- Ciało księcia Henryka Pobożnego złożone zostało w ufundowanym przez niego kościele

Franciszkanów pw.Św. Jakuba we Wrocławiu.

14. Gdzie obecnie znajduje się średniowieczny sarkofag księcia Henryka Pobożnego?
- Obecnieśredniowieczny sarkofag księcia znajduje się w Muzeum Narodowym we

Wrocławiu.



TEKSTŹRÓDŁOWY

„Była w wojsku tatarskim wśród innych chorągwi jedna olbrzymia, na której
widniał wymalowany taki znak: X. Na szczycie zaś drzewca tej chorągwi była
podobizna bardzo brzydkiej, czarnej głowy z brodatą twarzą. Kiedy więc
Tatarzy cofnęli się o jedno staje i skłaniali się do ucieczki, chorąży tego
sztandaru zaczął najsilniej, jak mógł potrząsać głową, która sterczała wysoko na
drzewcu. Buchnęła z niej natychmiast para, dym i mgła o tak cuchnącym odorze
i rozeszła się nad do tego stopnia,że z powodu okropnego i nieznośnego smrodu
walczący Polacy niemal omdleni i ledwieżywi osłabli i stali się niezdolni do
walki. Wiadomo,że Tatarzy od początku swego istnienia aż do chwili obecnej
stosowali zawsze w wojnach i poza nimi sztukę i umiejętność przepowiadania,
wróżenia, wieszczenia i czarowania iże zastosowali ją także w walce
prowadzonej wówczas z Polakami...”

1. Jakim wynalazkiem chińskim posłużyli się Mongołowie w bitwie pod Legnicą
9 kwietnia 1241 r.?

- gazy trujące, proch

2. Jak dalej potoczyła się bitwa?
- Wojsko Henryka rozproszyło się w ucieczce. Wówczas Tatarzy otoczyli kołem
księcia, który dzielnie się jeszcze bronił. Zabijał napotkanych na drodze Mongołów,
usiłował przedrzeć się przez ich tłum. Mógł liczyć tylko na czterech rycerzy, którzy
z największym trudem próbowali wyprowadzić księcia z walczących szeregów.
Jednak koń księcia był wielokrotnie raniony i przystawał. Tatarzy rozpoznali Henryka
po oznakach i szybko go dopędzili. Książę na nowo z wielką odwagą walczył
z nimi. Ale kiedy podniósł prawą rękę, by ugodzić Tatara, drugi Tatarśmiertelnie
ugodził go dzidą pod pachą



PYTANIA DODATKOWE

1. Jak nazywa się sposób, w jaki zorganizowana była armia mongolska?
- Armia mongolska zorganizowana była w sposób dziesiątkowy.

2. Jakie konsekwencje polityczne przyniosła klęska w bitwie na Dobrym Polu?
- Klęska legnicka była bezpośrednim powodem rozpadu państwa dwóch wielkich

Henryków wrocławskich. W miejsce jednolitego księstwa utworzyły się dzielnice,
którymi władali odrębni książęta.Śmierć Henryka odsunęła na dłuższy czas możliwości
zjednoczenia państwa polskiego.

3. Skąd Mongołowie czerpali informacje na temat swoich przeciwników?
- Wywiad tatarski był zorganizowany bardzo dobrze. Wiadomości o przeciwniku zbierali

zwiadowcy występujący najczęściej w charakterze stałych lub wędrownych kupców
rekrutujących się spośród ludności podbitej przez Tatarów.

4. Który z plemiennych wodzów doprowadził na początku XIII wieku do stworzenia
jednolitego państwa mongolskiego i jakie przybrał imię?

- Zjednoczenia plemion mongolskich dokonał Temudżin, którego obwołano wielkim
chanem. Przybrał on imię Czyngis – chana, co prawdopodobnie oznacza „Wysłannik
Niebios”.

5. Dlaczego Henryk Pobożny zwlekał z podjęciem działań wojennych po przekroczeniu
przez armię tatarską granic państwa polskiego?

- Henryk Pobożny liczył na pomoc króla czeskiego Wacława I, który zmobilizował swoje
rycerstwo i posuwał się w stronę Śląska. Książę nie chciał ryzykować wyniku przyszłego
starcia bez pomocy czeskiej. Pomoc jednak nie przyszła.

6. Jak wyglądało uzbrojenie rycerza polskiego?
- Uzbrojenie składało się z hełmu, kolczugi, miecza, kopii, topora i tarczy.

7. Kto przepowiedział śmierć Henryka Pobożnego w boju z Tatarami?
- Klęskę Henryka w boju przepowiedziała jego matka – Jadwiga. Za sprawą Duchaśw.

doznała objawienia ośmierci syna w godzinie, w którejona miała miejsce i opowiedziała
o tym mniszce Adelajdzie.


