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Test do materiału filmowego
Magiczny czar Lublina

Po obejrzeniu filmu proszę rozwiązać test.

0. Lublin nazywany jest:
a) wschodnią prowincją
b) stolicą wschodniej Polski
c) Mekką wschodu
1. Pierwsza osada, któ ra dała początek miastu, powstała na wzgó rzu:
a) Wtorek
b) Ś roda
c) Czwartek
2. Nazwa wzgó rza powstała od nazwy dnia, w któ rym odbywały się:
a) tań ce
b) targi
c) nabożeń stwa w kościele
3. Na herbie Lublina znajduje się:
a) koza
b) kozioł
c) owca
4. Nazwa Lublin pochodzi od imienia:
a) Lubla
b) Lubel
c) Lubla albo Lubel
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5. Teatr Stary jest:
a) najstarszym obiektem teatralnym w Polsce
b) drugim z najstarszych teatró w w Polsce
c) stosunkowo starym teatrem w Polsce
6. Według legendy Leszek Czarny wybudował kośció ł w miejscu, w któ rym:
a) przyśnił mu się Anioł
b) przyśnił mu się Bó g
c) wygrał bitwę z Jaćwingami
7. Według legendy kamień nieszczęścia przynosił śmierć i zniszczenie, ponieważ:
a) zginęło tu bardzo dużo osó b podczas bombardowań Lublina
b) na głazie tym kat ściął głowę niewinnemu człowiekowi
c) diabeł odcisnął na nim swą dłoń
8. Podczas pożaru Lublina w 1719 roku ulicami miasta przeszła procesja:
a) z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej
b) z relikwiami św. Stanisława Biskupa Męczennika
c) z relikwiami Krzyża Świętego
9.

Stó ł z odciśniętą diabelską łapą znajduje się:
a) w centrum Starego Miasta
b) na Zamku Lubelskim
c) w budynku dawnego Trybunału Koronnego

10. Dawniej w Zamku Lubelskim:
a) mieścił się sąd
b) znajdowała się biblioteka
c) było więzienie

Link do interaktywnej wersji testu: https://learningapps.org/watch?v=p0uieqifn20

