Krzyżacy – quiz
Pytania za 1 punkt
1. Podaj nazwę miejscowości, z której pochodziła Danusia.
2. Podaj datę rozpoczęcia akcji utworu.
3. Gdzie doszło do pierwszego spotkania Danusi i Zbyszka?
4. Za co Zbyszko został skazany na śmierć?
5. Kiedy Zbyszko został ranny?
6. Co się stało z Jurandem w Szczytnie?
7. Kto wychowuje Danusię po śmierci matki?
8. Podaj datę zakończenia akcji.
9. Jakie wydarzenie rozpoczyna akcję powieści?
10. Na jakiego zwierza polował Zbyszko?
11. Czym handlował Sanderus?
12. Jak nazywał się wielki mistrz krzyżacki dowodzący wojskami zakonu w bitwie pod
Grunwaldem?
13. Jaki gest Krzyżaków przyspieszył rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem?
14. Dlaczego tę powieść nazywa się powieścią ku pokrzepieniu serc?
15. Wymień 4 bohaterów drugoplanowych.
16. Podaj imię wielkiego księcia litewskiego.
17. Kto sprowadził Krzyżaków do Polski?
18. Wymień 4 miejscowości, w których rozgrywa się akcja.
19. Wymień 4 bohaterów fikcyjnych.
20. Co się stało z żoną Juranda?
21. Wymień 5 cech polskich rycerzy.
22. Podaj imię i nazwisko malarza, z którego obrazu korzystał Sienkiewicz, pisząc
powieść.
23. Wymień 5 cech rycerzy krzyżackich.
24. Kim dla Zbyszka był Maćko?
25. Jaka gwara została użyta w utworze?
26. Jakiego koloru oczy miała Danuśka?
27. Co się stało z Zygfrydem?
28. Masz szczęście – puste pytanie.
29. Czym leczył się Maćko?
30. Co Zbyszko ślubował Danusi?
31. Jakich słów użyła Danusia, ratując Zbyszka?
32. Wymień dwa fakty historyczne.
33. Podaj imiona dwóch mistrzów krzyżackich.
34. Jaka narrację zastosował Sienkiewicz w powieści?
35. Co miał zrobić Jurand, by odzyskać Danusię?

Pytania za 2 punkty
1. Z jakiej książki Jana Długosz korzystał Sienkiewicz, pisząc powieść?
2. W którym roku ukazało się pierwsze wydanie książkowe „ Krzyżaków”? ( 1900)
3. Kim był Zygfryd de Lowe?
4. Kogo w samotnym pojedynku pokonał Maćko? ( Kunona Lichtensteina)
5. W jakiej miejscowości zamieszkał Zbyszko po ślubie z Jagienką?
6. Wymień 5 motywów ukazanych w powieści- podaj konkretne przykłady.
7. Wymień 4 wyznaczniki powieści historycznej.
8. Podaj tytuł gazety, w jakiej ukazywała się powieść.
9. W jakich latach powieść ukazywała się w odcinkach na łamach gazety? ( 1897-1900)
10. Podaj imiona i przydomki adoratorów Jagienki.
11. Wymień kolejno imion synów Zbyszka ( Maćko, Jaśko, Zych, Jurand)
12. Wymień 4 obyczaje średniowieczne.
13. Wybierz sobie jedną osobę z klasy. Twoim zadaniem jest przedstawić postać
( Maćka), a ta osoba mus odgadnąć, o kogo chodzi.
14. Kogo Zbyszko wyzwał na pojedynek, rzucając rękawicę? ( Rotgiera)
15. Co należało do zada giermka? Wymień 2 przykłady.
16. Jaki związek miały orzechy z Jagienką?
17. Podaj narodowość Fulko de Lorche ( Lotaryńczyk)
18. Masz szczęście – puste pytanie.
19. Podaj nazwisko posła, na którego napadł Zbyszko ( Kuno von Lichtenstein)
20. Dlaczego Jurand nie chciał oddać Danusi za żonę Zbyszkowi? ( ślubował ją Bogu)
21. Na które oko nie widział Jurand w 51 rozdziale tomu 2? ( na oba)
22. Na czyim dworze służyła Jagienka? ( księżnej Aleksandry)
23. Kim był w hierarchii społecznej Powała z Taczewa? ( rycerz)
24. Który z bohaterów popełnił samobójstwo?
25. W jakiej miejscowości znajdowała się gospoda „ Pod lutym turem”? ( Tyniec)

Pytania za 3 punkty
1. Zbyszko po raz pierwszy zostaje ojcem… ( bliźniaki)
2. Podaj imię i nazwisko autora książki „ Jagiełło i Jadwiga”
3. Jak miała na imię pierwsza miłość Zbyszka? ( Ryngałła)
4. Jakie zwierzę zaatakowało Danusię i księżnę Annę Danutę w czasie polowania? (tur)
5. Jaki herb nosili na swych tarczach Zbyszko i Maćko? ( Tępa podkowa)
6. Kim był Opat z Tulczy? ( krewnym Maćka i Zbyszka, chrzestnym Jagienki)
7. Z kim ożenił się Hlawa? ( z Anulką Sieciechówną)
8. Masz szczęście – przekierowanie na pytanie za 1 punkt.
9. Jak miała na imię córeczka królowej Jadwigi? ( Elżbieta Bonifacja)
10. Co to była nałeczka? ( chusta)
11. Kto był pomysłodawcą porwania Danusi- podaj nazwisko (Hugo de Danveld)
12. Ile lat miała Danusia, gdy Krzyżacy zabili jej matkę? (7)
13. Jaką czynność jako pierwszą wykonała Jagienka, kiedy weszli ze Zbyszkiem do
kościoła? ( przeżegnała się)
14. Podaj nazwisko krzyżaka, który uratował Danuśkę przed zemstą Zygfryda ( Diedrich)
15. Czym była mizerykordia? ( krótki sztylet, którego używano do dobijania przeciwnika
w czasie bitew)
16. Kogo wyzwał na pojedynek w czasie bitwy pod Grunwaldem Hlawa? ( giermka
Rotgiera)
17. De Lorche był rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie ma : rozjuszonego
smoka czy tura / ( smoka)
18. Czym był pątlik? ( siatka, która podtrzymywała włosy kobiety)
19. Jakiej narodowości był Sanderus? ( Niemiec)
20. Kto został dzierżawcą Spychowa: Maćko, Hlawa czy Zych? ( Hlawa)
21. Gdzie odbywały się rozmowy Jagiełły z Wielkim mistrzem krzyżackim: w Szczytnie,
Krakowie czy Raciążu? ( Raciążu)
22. Co Jurand pozostawił w testamencie Zbyszkowi? ( Spychów)
23. Kim był Hugo van Danveld ( starosta szczeciński)
24. Skąd pochodziła księżna Anna Danuta? ( Mazowsze)
25. Jak nazywała się miejscowość, która była posagiem Jagienki? ( Moczydoły)

