Krzyżacy
sprawdzian z treści I tomu i bitwy pod Grunwaldem
……………………………………
Imię i nazwisko

……………….
klasa

………………..
nr w dzienniku

………….
data

1. Jak nazywała się gospoda, w której Maćko i Zbyszko opowiadali swoje przygody po
powrocie z Litwy? ………………………………………………………………………
2. Maćko i Zbyszko pochodzili z : ( nazwa miejscowości)…………………………………
3. Obaj pochodzili z rodu Gradów herbu :
a) Tępa podkowa
b) Mocna podkowa
c) Końska podkowa
4. Jak brzmi początek piosenki śpiewanej przez Danusię w karczmie w Tyńcu?
………………………………………………………………………………………………
5. Jak miała na imię księżna, która opiekowała się Danusią? …………………………………
6. Skąd pochodziła Danusia? : …………………………………………………………………
7. Co Zbyszko ślubował Danusi ( ze względu na pamięć jej zmarłej matki)?
……………………………………………………………………………………………….
8. Co zrobił Zbyszko, gdy wraz z Powałą z Taczewa jechali do Krakowa i na swojej drodze
spotkali rycerza krzyżackiego?
……………………………………………………………………………………………….
9. Zbyszko został aresztowany i oczekiwał na karę śmierci. Co go uratowało?
……………………………………………………………………………………………….
10. Kto napadł Maćka, gdy jechał z listem do Wielkiego Mistrza Krzyżackiego?
……………………………………………………………………………………………….
11. Aby Maćko doszedł do siebie po napadzie, potrzebne było :
a) niedźwiedzie sadło
b) swojski miód
c) okładanie torfem
12. Adoratorami Jagienki byli :
a) Czatan i Wilk
b) Wilk i Szatan
c) Wilk i Cztan
13. Jakiej narodowości był Hlawa?
a) Niemiec
b) Słowak
c) Czech
14. Kim był Sanderus?
a) sprzedawcą relikwii b) rycerzem
c) szpiegiem krzyżackim
15. Gdzie przebywała Danusia, gdy przybyli po nią fałszywi wysłannicy Juranda
( w rzeczywistości szpiedzy krzyżaccy):
a) Przasnysz
b) Ciechanów
c) Spychów
16. Kto pobłogosławił Danuśkę i Zbyszka w czasie ślubu?
a) Jurand
b) Maćko
c) księżna Anna Danuta
17. Do jakiego miasta przybywa Jurand po porwaną Danusię?
a) Przasnysz
b) Szczytno
c) Kraków
18. Ile lat trwa akcja powieści?
a) 10
b) 15
c) 20
19. Podaj dokładną datę bitwy pod Grunwaldem : ……………………………………………….
20. Jaką pieśń śpiewali polscy rycerze w bitwie pod Grunwaldem? ……………………………..
……………..
l-ba punktów

……………
ocena

……………………..
data sprawdzenia

………………………………………………

