
Test sprawdzający znajomość przeczytanej lektury szkolnej – „Krzyżacy” 
Henryka Sienkiewicza 

 
Imi ę i nazwisko ucznia - ……………………….                      
Numer z dziennika …………. 
Klasa - ………………….. 
 
1. Czy znasz „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza? Uzupełnij poniższe zdania. 

A.  Miasto, z którego pochodził Jurand to ………………………………….. 
B. Jagienka i Zych mieszkali w …………………………………………… 
C. Zbyszko i Maćko pochodzili z ………………………………………….          (3 p.) 

2. Podarunek Jagienki dla Zbyszka, to: 
a) kielich 
b) giermek 
c) miecz 
d) rycerska zbroja                                                                                   (1 p.) 

3. „Bogurodzica” – pieśń średniowieczna, była śpiewana przez polskich rycerzy: 
a) przed bitwą pod Zbarażem 
b) przed bitwą pod Płowcami 
c) przed bitwą pod Grunwaldem   
d) na Sejmie Wielkim                                                                                      (1 p.) 

4. Do zadań giermka należało: 
a) dbanie o rycerza i jego konia 
b) nauka dobrych manier 
c) usługiwanie podczas uczt 
d) walka w imieniu rycerza                                                                    (1 p.) 

5. Akcja powieści „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza rozgrywa się w (podaj nazwy sześciu 
miejscowości): 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… (0 - 3 p.) 
6. Poniższych bohaterów połącz z wydarzeniami, w których brali udział, poprzez wstawienie 

w wykropkowane miejsca liter, którym przyporządkowano poszczególne postacie. 
A. Rotgier 
B. Hlawa 
C. Maćko 
D. Daniusia 
E. Jurand 
F. Zbyszko 
G. Zbyszko i Jagienka 
H. Zygfryd de Lowe 
I. Cztan z Rogowa i Wilk z Brzozowej 

…. Uratowanie skazańca przed śmiercią 
…. Polowanie na niedźwiedzia 
…. Atak na posła krzyżackiego 
…. Darowanie życia Zygfrydowi de Lowe 
…. Bitwa w gospodzie ze Zbyszkiem 
…. Wyprawa do Malborka 
…. Rozpoznanie Juranda na gościńcu 
…. Okaleczenie Juranda 
…. Pojedynek ze Zbyszkiem            (0 – 9 p.) 

7. Który z bohaterów umiera w toku akcji? 
a) Maćko 
b) Zbyszko 
c) Jagienka 
d) Danusia                                                                                                                     (1 p.) 

8. Wymień elementy charakterystyki postaci: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………    (0 – 5 p.)          



9. W jaki sposób Zbyszko uniknął śmierci, na którą go skazano po tym, jak obraził posła 
krzyżackiego? Opowiedz o tym w 4 - 5 zdaniach. (Odpowiedź zanotuj na drugiej stronie 
kartki.)                                                                                                                     (0 – 5 p.) 

Karta odpowiedzi 
1)  

A. Spychów 
B. Zgorzelcu 
C. Bogdańca 

2) b – „giermek” 
3) c – „przed bitwą pd Grunwaldem“ 
4) a – „dbanie o rycerza i jego konia” 
5) Malbork, Słychów, Kraków, Bogdanie, Szczytno, Tyniec, Ciechanów, Sieradz, Płock, 

Wilno, Grunwald. 
6) D, G, F, E, I, C, B, H, A 
7) d 
8) przedstawienie postaci, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, usposobienie, 

zainteresowania, ocena postaci. 
9)  

 
 

Punktacja: 
Bardzo dobry  

Dobry 
Dostateczny 

Dopuszczający 
Niedostateczny  

29 – 28 p.  
27 – 24 p. 
23 – 18 p. 
17 – 14 p. 
13 p. i mniej 

 
Opracowała: Ola Bednarska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Test sprawdzający wiedzę i umiejętności z j. polskiego  
(z zakresu – bajki Krasickiego i Mickiewicza; utwory literackie: „Żona modna”, „Krzyżacy”, „Świtezianka, „Romantyczność”) 

Imię i nazwisko ucznia - ……………………………..                       Numer z dziennika - ……… 
 
1. Wymień z powieści „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza 5 postaci literackich i 5 postaci fikcyjnych. 

Postacie fikcyjne Postacie historyczne 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
 

……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 

(10 p.) 
2. Wymień i omów obyczaje staropolskie przedstawione w „Krzyżakach” H. Sienkiewicza. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… (10 p.) 
3. Podaj czas akcji powieści „Krzyżacy” 
……………………………………………………………………………………………………      (2 p.) 
4. Ramy czasowe „Krzyżaków” wyznaczają dwa ważne wydarzenia historyczne. Jakie to wydarzenia? 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… (4 p.) 
5. Wymień główne i poboczne wątki powieści „Krzyżacy” 

Główne wątki Poboczne wątki 
• …………………………………………............ 
…………………………………………………….. 
• ………………………………………………… 
…………………………………………………….. 

• …………………………………………........ 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

(6 p.) 
6. Uzupełnij tabelę. 

Tytuł utworu Imi ę i nazwisko autora Gatunek literacki Rodzaj literacki 
„Żona modna” 
„Krzyżacy” 
„Czapla, ryby i rak” 
 „Zając i żaba” 
„Switezianka” 
„M ądry i głupi” 

………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
(za każdą poprawną odpowiedź w 
tej kolumnie 0,5 pkt.) 

……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
(za każdą poprawną 
odpowiedź w tej kolumnie 
1 pkt.) 

……………………….. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
(za każdą poprawną 
odpowiedź w tej kolumnie   
1 pkt.)                       (15 p.) 

7. Podaj motto ROMANTYKÓW. 
„…………………………………………………………………………………………………”         (3 p.) 
8. W jakiej epoce literackiej żył i tworzył Adam Mickiewicz? 
………………………………………………                                                                                         (2 p.) 
9. W którym z gatunków literackich znajdują się elementy baśniowe, fantastyczne? 

a) odzie; 
b) bajce; 
c) balladzie; 
d) fraszce 
e) trenie                                                                                                                                            (2 p.) 



 
10. Bajki dzielimy na: 
……………………………………………… i ………………………………………                       (4 p.) 
11. Gatunek literacki, dający możliwość w krótki i jasny sposób wypowiadania sądów o świecie, 

pouczenia obywateli, moralizowania, naprawiania dziejów, to: 
a) tren 
b) nowela 
c) mit 
d) bajka                                                                                                                                            (2 p.) 

12. Jakiej bajki to morał? Podaj tytuł i autora. 
„Piotr malował podobnie, Jan piękniejsze twarze” 

………………………………………………………………………………………………………     (3 p.) 
13. Jakie wady w „Żonie modnej” wytyka I. Krasicki współczesnym sobie ludziom? 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………     (3 p.) 
14. Jaki sens dosłowny, a jaki alegoryczny zawiera bajka „Ptaszki w klatce”?  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………        (6 p.) 
15. Wymień 4 synonimy wyrazu „deszcz”. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………    (4 p.)  
16. Do każdego wyrazu dopisz antonim. 
dobry  - ……………………… 
niepogoda - …………………...... 
słodki - ……………………….. 
brzydki - ………………………                                                                                                             (4 p.) 
17. Wymień rodzinę wyrazów słowa „dom”. (5 wyrazów) 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................        (5 p.) 
18. Napisz streszczenie jednego z rozdziałów powieści „Krzyżacy”. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..     (10 p.) 
 

Opracowała: Ola Bednarska 


