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Test do materiału filmowego
Wszystkie drogi prowadzą do Chełma

Po obejrzeniu filmu proszę rozwiązać test.

0. Nazwa Chełm pochodzi od:
a) starosłowiań skiego słowa oznaczającego kośció ł
b) starosłowiańskiego słowa oznaczającego wzgórze
c) starosłowiań skiego słowa oznaczającego nakrycie głowy

1. Kró l Rusi Daniel Romanowicz został koronowany:
a) w Chełmie
b) w Lublinie
c) w Drohiczynie

2.

Kró l Rusi Daniel Romanowicz poró wnywany był przez kronikarzy ruskich do:
a) kró la Salomona
b) kró la Władysława Jagiełły
c) papieża

3.

Oryginał ikony Matki Boskiej Chełmskiej:
a) znajduje się w Łucku
b) znajduje się w Chełmie
c) nie znajduje się w żadnym w wymienionych miast, ponieważ zaginął

4.

Na placu Łuczkowskiego nie znajduje się:
a) zrekonstruowana studnia miejska
b) zamek księcia Daniela Romanowicza
c) drewniany kiosk
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5.

Jedyna czynna na terenie miasta cerkiew prawosławna jest pod wezwaniem:
a) św. Mikołaja
b) św. Wiktora
c) św. Jana Teologa

6.

Dawniej najliczniejszą narodowością w Chełmie byli:
a) Ż ydzi
b) Ukraiń cy
c) Polacy

7.

Budynek Gmachu ma kształt:
a) orła z rozłożonymi skrzydłami
b) litery H
c) prostokąta

8.

Mieszkań cy Chełma wydobywali kredę:
a) od XIX wieku
b) od czasó w średniowiecza
c) do czasó w wspó łczesnych

9.

Na herbie Chełma znajduje się:
a) wizerunek poszukiwaczy skarbó w
b) wizerunek białego niedźwiedzia
c) wizerunek ducha Bielucha

10. Aby spełniło się życzenie osoby zwiedzającej chełmskie podziemia, musi ona:
a) przyłożyć rękę do kredowej ściany w Komnacie Ż yczeń
b) przywitać się z duchem Bieluchem
c) opowiedzieć ciekawą historię o złodziejach i poszukiwaczach skarbó w

Link do interaktywnej wersji testu: https://learningapps.org/watch?v=parod7o9c20

