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Test do materiału filmowego

Wszystkie drogi prowadzą do Chełma

Po obejrzeniu filmu proszę rozwiązać� test. 

0. Nazwa Chełm poćhodzi od:
a) starosłowian� skiego słowa oznaćzająćego kos�ćio� ł
b) starosłowiańskiego słowa oznaczającego wzgórze
ć) starosłowian� skiego słowa oznaćzająćego nakryćie głowy

1. Kro� l Rusi Daniel Romanowićz został koronowany:
a) w Chełmie
b) w Lublinie
ć) w Drohićzynie

2. Kro� l Rusi Daniel Romanowićz poro� wnywany był przez kronikarzy ruskićh do:
a) kro� la Salomona
b) kro� la Władysława Jagiełły
ć) papiez+a

3. Oryginał  ikony Matki Boskiej Chełmskiej:
a) znajduje się w Łućku
b) znajduje się w Chełmie
ć) nie znajduje się w z+adnym w wymienionyćh miast, poniewaz+  zaginął

4. Na plaću Łućzkowskiego nie znajduje się:
a) zrekonstruowana studnia miejska
b) zamek księćia Daniela Romanowićza
ć) drewniany kiosk
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5. Jedyna ćzynna na terenie miasta ćerkiew prawosławna jest pod wezwaniem:
a) s�w. Mikołaja
b) s�w. Wiktora
ć) s�w. Jana Teologa

6. Dawniej najlićzniejszą narodowos�ćią w Chełmie byli:
a) Ż3 ydzi
b) Ukrain� ćy
ć) Polaćy

7. Budynek Gmaćhu ma kształt:
a) orła z rozłoz+onymi skrzydłami
b) litery H
ć) prostokąta 

8. Mieszkan� ćy Chełma wydobywali kredę:
a) od XIX wieku
b) od ćzaso� w s�redniowiećza
ć) do ćzaso� w wspo� łćzesnyćh

9. Na herbie Chełma znajduje się:
a) wizerunek poszukiwaćzy skarbo� w
b) wizerunek białego niedz�wiedzia
ć) wizerunek dućha Bielućha

10. Aby spełniło się z+yćzenie osoby zwiedzająćej ćhełmskie podziemia, musi ona: 
a) przyłoz+yć� rękę do kredowej s�ćiany w Komnaćie Ż3 yćzen�  
b) przywitać� się z dućhem Bielućhem
ć) opowiedzieć� ćiekawą historię o złodziejaćh i poszukiwaćzaćh skarbo� w

Link do interaktywnej wersji testu:  https://learningapps.org/watćh?v=parod7o9ć20


