
Temat: Utrwalamy wiadomości z lektury „Chłopcy z Placu Broni”

W celu sprawdzenia swoich wiadomości z lektury, rozwiążcie poniższy test. Wykonane zadanie 
proszę przesłać na adres:malgorzata.zborowska@sp1sobotka.pl  do 05.06.2020 r.

 

Test wiedzy z lektury

„Chłopcy z placu broni”
1. Kto był szeregowcem w Związku Kitowców?

a) Nemeczek

b) Boka

c) Gereb

d) Czonakosz

2. Co mówił do siebie Nemeczek podczas wspinania się na fortecę?

a) Nemeczku uciekaj

b) Szybko Nemeczku

c) Nie bój się Nemeczku

d) Nie lękaj się Nemeczku

3. Co trzeba było robić, żeby kit nie wysechł?

a) Wysuszyć go 

b) Żuć kit

c) Zgniatać go

d) Podgrzewać go

4. Kto był prezesem związku (po wizycie u dyrektora)?

a) Kolnay

b) Boka

c) Gereb

d) Nemeczek
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5. Kto był dowódcą Związku Kitowców?

a) Boka

b) Gereb

c) Czonakosz

d) Nie mieli dowódcy

6. Z jakiego powodu przeziębił się Nemeczek?

a) przez lody

b) przez stanie w wodzie

c) przez wiatr

d) przez koronawirusa 

7. Co miało powstać na Placu Broni?

a) kino

b) stadion

c) trzypiętrowy budynek

d) tartak

8. Kto był wodzem Czerwonych Koszul?

a) Feri Acz

b) starszy Pastor

c) Hektor

d) nie mieli wodza

9. Jaki tytuł miał Pan Rac?

a) Nauczyciel

b) Dyrektor

c) Profesor

d) Przewodniczący

10. Gdzie była siedziba Czerwonych Koszul?

a) Plac Broni

b) Obóz leśny

c) Ogród Botaniczny



d) Szkoła

11. Na jakie barwy zmienili chorągiewkę chłopcy z Placu Broni?

a) niebisko -biała

b) czerwono – zielono - biała

c) zielono – czerwona

d) czerwono- biała

12. Kiedy zostały zburzony zamek w Ogrodzie Botanicznym?

a) w XX wieku

b) w 2018 roku

c) nie został zburzony

d) został wybudowany jako ruiny

13. Który bohater umiera na końcu książki? 

……………………………………………………

14. Nemeczek:

a) pokonał Feriego Acza

b) wygrał sam walkę

c) zużył najwięcej bomb z piaskiem

d) podczas bitwy chodził w parze z Boką

15. Kto jest autorem książki „Chłopcy z placu broni”?

……………………………………………………………….


