Imię i nazwisko:
1.Gdzie i kiedy rozgrywa się akcja lektury?
a) w Wielkiej Brytanii, 1943 r.
b) w Wielkiej Brytanii, 1940 r.
c) w Niemczech, 1941 r.

2. W jakich miesiącach rozgrywają się wydarzenia w utworze Fiedlera?
b) lipiec i sierpień
c) sierpień i wrzesień
d) wrzesień i październik

3. Jakimi cechami charakteryzowali się polscy myśliwcy w walce z wrogiem?
a) odwaga i pewność
b) tchórzostwo 
c) ryzykanctwo

4. W jaki sposób zginął sierżant Józef Frantisek?
a) podczas lądowania 
b) podczas walki w powietrzu
c) popełnił samobójstwo

5.Jak brzmiało przezwisko Kazimierza Daszewskiego?
a) Długi Joe
b) Krótki Kaziu
c) Sierżant Wąski

6. Młodzieniec niski, o chłopięcej, okrągłej twarzy, zawsze skory do uśmiechu to:
 a) Sierżant Stefan Karubin
 b) Podporucznik Kazimierz Daszewski
 c) Sierżant Józef Frantiszek

7.W akcji 31 sierpnia dowodzącym Dywizjonem był:
a)Major Kellet
b) Major Karabin
c) Major Wunche

8. Bohaterem rozdziału „A gdy kul zabrakło...” był:
 a) Witold
 b) Kazimierz
 c) Stefan

9. Dywizjon 303 nosił nazwę im.:
a) Tadeusza Kościuszki
b) Józefa Piłsudskiego
c) Władysława Sikorskiego

10. Jakimi maszynami latali polscy lotnicy z Dywizjonu 303?
a) Spitfirami	
b) Hurricanami	
c) Messerschmittami



1. Jakimi cechami charakteryzowali się mechanicy?
a) lubili być w centrum uwagi
b) byli skromni 
c) przymykali na wszystko oko

2. Czy ich praca była doceniana i nagradzana jak praca pilotów? 
a) tak, a nawet bardziej 
b) nie była w ogóle doceniana
c) była doceniana tylko symbolicznie

3. Jakiej narodowości był sierżant Józef Frantisek?
a) Polakiem
b) Niemcem
c) Czechem

4. Lotnikiem, który pokonał niemieckiego myśliwca bez amunicji był:
a) sierżant Józef Frantisek
b) porucznik Ferić
c) sierżant Stefan Karubin

5. Dywizjon stacjonował:
a) w Northolt pod Londynem
b) w Edynburgu
c) w Londynie

6.Jak nazywano sojuszników w walce z Niemcami?
a) Alienci
b) Alianci
c) Alimenci

7. Daszewski przebywał w szpitalu:
a) miesiąc
b) 3 miesiące
c) rok

8. Jak nazywało się niemieckie lotnictwo?
a) Luftwaffe
b) Lufthansa
c) Jungenluft

9. Kapitan Witold Urbanowicz miał:
 a) 23 lata
 b) 34 lata
 c) 42 lata

10. Kto był autorem „Dywizjonu 303”?
a) Arkady Fiedler
b) Arkadiusz Fiedler
c) Arkady Fieldorf

