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Test do materiału filmowego
Zamość – miasto idealne

Po obejrzeniu filmu proszę rozwiązać test.
0. Zamość nie jest nazywany:
a) perłą renesansu
b) Padwą pó łnocy
c) cudem architektury

1. Zamojska Staró wka została wpisana w 1992 roku na listę:
a) Światowego Dziedzictwa UNESCO
b) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
c) Instytutu Kultury
2. Zamość został zaprojektowany przez:
a) Jana Zamoyskiego
b) włoskiego architekta Bernarda Moranda
c) Jana Sobiepana Zamoyskiego
3. Poszczegó lne elementy miasta odpowiadają:
a) elementom ciała zwierzęcego
b) elementom ciała ludzkiego
c) elementom ciała ptaka
4. Gdzie opró cz Zamościa znajdowały się uczelnie w Rzeczypospolitej?
a) w Krakowie i w Warszawie
b) w Wilnie i we Lwowie
c) w Wilnie i w Krakowie

5. Zamość był twierdzą, któ ra:
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a) nie została nigdy zdobyta szturmem przez wojska obce
b) dwukrotnie została zdobyta szturmem przez wojska szwedzkie
c) jeden raz została zdobyta przez wojska obce
6. Rynek Wielki ma wymiary:
a) 100 na 100 metró w
b) 52 na 52 metry
c) 110 na 110 metró w
7. Hejnał z Ratusza grany jest na:
a) cztery strony świata
b) dwie strony świata
c) trzy strony świata
8. Jedna z legend mó wi o duchu, któ ry błąka się ulicami Zamościa. Duchem tym jest:
a) dusza kró la szwedzkiego Karola Gustawa
b) dusza Jana Zamoyskiego, założyciela Zamościa
c) dusza niesprawiedliwie posądzonej o czary kobiety, któ rej ścięto głowę
9. Z Zamościem wiąże się legenda, któ ra wyjaśnia, skąd się wziął zwrot:
a) okrągły stó ł
b) szwedzki stó ł
c) drewniany stó ł
10. Papież Jan Paweł II:
a) był w Zamościu 12 czerwca 1999 r. podczas jednej ze swoich pielgrzymek
do Polski
b) nigdy nie odwiedził Zamościa podczas swoich pielgrzymek do Polski
c) nie był w Zamościu w czasie żadnej ze swoich pielgrzymek, ale doceniał
urok tego miasta

Link do interaktywnej wersji tekstu: https://learningapps.org/watch?v=pnw4w3knv20

