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Test do materiału filmowego

Magiczny Kazimierz nad Wisłą

Po obejrzeniu filmu proszę rozwiązać� test. 

0. Kazimierz Dolny ćieszy się popularnos�ćią w kraju i za granićą ze względu na:

a) walory turystyczno-wypoczynkowe i artystyczne
b) lićzne teatry i kina, kto� re tu się znajdują
ć) ćiekawe zwyćzaje 

1. W XII wieku Kazimierz Dolny był:
a) wsią
b) osadą
ć) miastem

2. Pierwsza nazwa Kazimierza to:
a) Łysa Go� ra
b) Wietrzna Go� ra
ć) Jastrzębia Go� ra

3. Nazwa Kazimierz poćhodzi prawdopodobnie od imienia:
a) księćia Kazimierza Sprawiedliwego
b) kro� la Kazimierza Wielkiego
ć) jednego z Ż. ydo� w kazimierskićh

4. Przymiotnik Dolny został dodany do nazwy, aby:
a) podkres� lić�, z/e Kazimierz połoz/ony jest w dolinie
b) odro� z/nić� Kazimierz od innej miejsćowos�ći pod Krakowem o tej samej nazwie 
ć) podkres� lić�, z/e miasto połoz/one jest w pobliz/u miejsćowos�ći Dolne



Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu 
Promocja Języka Polskiego

(The project is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange)

5. Kazimierz Dolny otrzymał prawa miejskie:
a) w XV wieku
b) w XIV wieku
ć) w XIII wieku

6. W XVII wieku Kazimierz był jednym z najwaz/niejszyćh os�rodko� w handlu:
a) zboz/em
b) drewnem
ć) sko� rami

7. Według legendy zamek w Boćhotnićy wybudował:
a) kro� l Kazimierz Wielki jako swą siedzibę rodową
b) kro� l Kazimierz Wielki dla swej ukoćhanej Esterki
ć) kro� l Kazimierz Wielki dla swej ćo� rki

8. Mieszkan� ćy Kazimierza wznies�li na wzgo� rzu trzy drewniane krzyz/e na pamiątkę:
a) ugaszenia poz/aru
b) zakon� ćzenia wojen
ć) ustąpienia epidemii ćholery

9. Według legendy ten, kto napije się wody ze studni na Rynku:
a) będzie bogaty
b) będzie wraćał do Kazimierza
ć) będzie zdrowy

10. Dawniej Kazimierz nazywany był:
a) małym Gdan� skiem
b) małym Lublinem
ć) małą Warszawą

11. Dzielnića z/ydowska istniała woko� ł:
a) Duz/ego Rynku
b) Małego Rynku
ć) lessowyćh wąwozo� w

Link do interaktywnej wersji testu: https://learningapps.org/watćh?v=pg83n49ej20


