Balladyna
sprawdzian z treści lektury

........................................................................
imię i nazwisko

1.
a)
b)
2.
a)
3.

........................
data

…………………..
klasa

Kim był w przeszłości Pustelnik?
Popielem III
c)) Siemiomysłem I
Królem Mieszkiem III
d) Królem, ojcem Kirkora
Sługa Goplany, którego zadaniem było zatrzymać Kirkora, to:
Chochlik
b) Grabiec c) Skierka
d) Gralon
Kto wypowiada słowa:
Matko, w lesie są maliny,
Niechaj idą w las dziewczyny.
Która więcej malin zbierze,
Tę za żonę pan wybierze.

a)
4.

Kirkor
b) Goplana
c) Chochlik
d) Skierka
Po jaką radę Balladyna udała się do Pustelnika?
a) Jak otworzyć zapieczętowaną skrzynię od Kirkora
b) W jaki sposób odmienić ukochanego Grabca z wierzby w człowieka
c) Jak zmyć krwawe znamię na czole
d) Jak odkupić swój niecny postępek
5. Kogo Goplana postanowiła zamienić w króla, dając mu koronę Lecha?
a) Kirkora
b) Pustelnika
c) Fon Kostryna
d) Grabca
6. Jak Kostryn dowiedział się o tym, że Balladyna zabiła Alinę?
a) Widział całe zajście, będąc zamieniony przez Goplanę w wierzbę
b) Podsłuchiwał rozmowę Balladyny z Pustelnikiem
c) Znalazł ciało swojej ukochanej Aliny i domyślił się reszty
d) O wszystkim powiedziała mu jego pani, Goplana
7. Jak Balladyna przywitała swoją matkę na uczcie w zamku?
a) Udała, że jej nie poznaje, i kazała swoim sługom ją zabić
b) Rozpłakała się i opowiedziała o zabójstwie Aliny
c) Przez całą ucztę nie odezwała się ani słowem
d) Wypędziła matkę za drzwi i wyparła się jej
8. Goniec przyniósł Balladynie wieść o zwycięstwie jej męża w bitwie z:
a) Mieszkiem I
b) Fon Kostrynem
c) Popielem III
d) Popielem IV
9. W czyje ręce dostała się korona Lecha po śmierci Grabca?
a) Balladyny
b) Fon Kostryna
c) Kirkora
d) Pustelnika
10. Co zrobiła Goplana, kiedy zobaczyła, jakie są konsekwencje jej działań?
a) Odleciała z kluczem żurawi b) Odeszła na zawsze w głębię jeziora Gopło
C) Zamieniła się w poranną rosę d) Postanowiła wszystko naprawić
11. Kto nie padł ofiarą zbrodniczych działań Balladyny?
a) Pustelnik
b) Kirkor
c) Fon Kostryn
d) Grabiec
12. Balladyna zmarła:
a) po ciężkich torturach
b) otruta chlebem
c) rażona piorunem
d) Powiesiła się
13. W jaki sposób Pustelnik ukrył swoją koronę?
a) Oddał Goplanie
b) Zakopał
C) Schował w zamku Kirkora
d) Porzucił w krzakach malin
14. Zakochany w Alinie pasterz to:
a) Filon
b) Skierka
c) Grabiec
d) Gralon
15. Kto był świadkiem morderstwa Aliny przez Balladynę?
a) Skierka b) Skierka i Chochlik c) Grabiec d) Pustelnik
16. Jak Balladyna wytłumaczyła matce nieobecność siostry?
a) Morderstwem
b) Ucieczką z innym mężczyzną
C) Śmiercią w jeziorze Gopło
d) Pobłądzeniem w lesie
17. Ojcem Balladyny i Aliny jest:
a) Pustelnik b) Popiel IV c) Siemiomysł I d) Żaden z wymienionych
18. Gońcem, który zginął z rąk Balladyny i Fon Kostryna, był:

a)
19.
a)
b)
c)
d)
20.
a)

przebrany Kirkor
b) Gralon
c) Filon
d) Wawel
Dlaczego Kirkor nie chciał zostać królem?
Wierzył, że tylko właściciel korony Lecha może być prawowitym królem
Bał się klątwy Goplany
Chciał, ale przysiągł wcześniej Pustelnikowi, że nie będzie królem
Chciał najpierw załatwić własne porachunki
Jako królowa Balladyna wydała wyrok śmierci na:
Wdowę
b) Kirkora
c) Filona
d) Na siebie

.....................
liczba punktów

....................... …………………
ocena
data sprawdzenia

……………………………………………………..

