
ODPOWIEDZI do sprawdzianu ze znajomości lektury pt.  „Kamienie na szaniec” 

 

1. Kto napisał książkę pt. „Kamienie na szaniec”? A.Kamiński 

2. Kto zrobił opatrunek uciskowy synowi gospodarza, gdy ten uderzył się siekierą 
w nogę?  

Alek 

3. Kto na każdej wycieczce zastępu „Buków” był kucharzem, piekł pyszny chleb 
na patyku, gotował smaczną kaszę i zupę z pokrzyw?  

Rudy 

4. Kto wymyślił odznakę dla zastępu Buków – cyfrę 23 umieszczoną w trójkącie, 
którą wyciął z metalu i osadził na pomarańczowej podkładce z materiału?  

Rudy 

5. Kto był harcmistrzem „Buków” i jednocześnie ich przyjacielem, za co 
krytykowali go inni nauczyciele?  

Zeus/ 
nauczyciel 
geografii, 
Leszek 
Domański, 8 
lat starszy od 
nich, 
wychowawca 

6. Kto był marzycielem i najlepiej czuł się w domu w towarzystwie własnej 
matki, którą bardzo kochał i zwierzał się jej jak najlepszemu przyjacielowi?  

Zośka 

7. Kto  wyróżniał się w strzelectwie, hokeju i tenisie, zdobywając pierwsze 
miejsca w turniejach międzyszkolnych?  

Zośka 

8. Kto w dzieciństwie bał się wody a potem, gdy ktoś zarzucił mu nieumiejętność 
pływania, w ciągu kilku miesięcy stał się najlepszym pływakiem w szkole?  

Zośka 

9. Kto od piętnastego roku życia rządził i kierował „Bukami”?  Zośka 

10. Kto zadecydował o udzieleniu pomocy ludziom rannym w wyniku 
zbombardowania pociągu pod Dębem Wielkim i nakazał zatrzymanemu 
kierowcy,  aby zabrał rannych z pociągu?   

Alek 

11. Kto widział aresztowanie własnego ojca i kazał gestapowcowi strzelać, gdy 
ten przystawił mu lufę pistoletu do brzucha?  

Alek 

12. Kto 5 października 1939 roku przyniósł na zebranie kilka arkuszy pierwszego 
tajnego numeru „Polski Ludowej” – pisma demokratycznej grupy młodzieży 
PLAN i znał Juliusza Dąbrowskiego - jednego z założycieli tej organizacji oraz 
wiedział, że siedziba organizacji jest  przy ulicy Złotej? 

Zośka 

13. Kto przygotował nalepki z hasłem „Marszałek Piłsudski powiedziałby: „a my 
was w d… mamy”, którymi potem chłopcy zalepili plakaty z odezwą 
gubernatora Franka o utworzeniu Generalnej Guberni ?  

Rudy 

14. Kto, chcąc pomóc finansowo rodzicom, uruchomił jedną z pierwszych w 
Warszawie riksz, a potem został drwalem i pracując w lesie, odkrył zakopany 
pod drzewem składu broni i amunicji? 
 

Alek 

15. Kto zajął się produkcją marmolady, zakładając niewielką domową fabrykę po 
to, aby zarobić trochę pieniędzy dla rodziny? 

Zośka 

16. Kto, jadąc na rowerze, rzucał kamieniami w szyby zakładów fotograficznych, 
na których wystawiono zdjęcia żołnierzy niemieckich?   

Alek 

17. Kto pierwszy napisał hasło na murze przy ulicy Rakowieck iej: „Tylko świnie 
siedzą w kinie” oraz dodatkowo narysował dwie świnie siedzące na krzesłach i 
tym samym wyróżnił się w akcji mającej na celu zniechęcenie Polaków do 
uczestniczenia w seansach kinowych, podczas których wyświetlane były 
niemieckie materiały propagandowe?  

 
 

Rudy 



18. Kto wybijał szyby w restauracji Paprockiego, rozwieszał na przystankach 
tramwajowych ogłoszenie, że Paprocki ma na sprzedaż po niskiej cenie 
słoninę, kto nalepił na drzwiach restauracji klepsydrę żałobną, co 
poskutkowało tym, że po dwóch tygodniach Paprocki wywiesił ogłoszenie, że 
nie prowadzi już prenumeraty niemieckich pism?  

Alek i Rudy 

19. Kto jednego wieczoru narysował aż osiemdziesiąt sylwetek żółwi, 
symbolizujących powolną pracę w zakładach działających na rzecz okupanta?  

Rudy 

20. Kto brał udział w akcji gazowania sklepów z żywnością dla Niemców? Kto 
położył na ladzie sklepu Wohlfartha na Nowym Świecie probówkę gazową i 
zapalił jej lont? Kto zamknął ten sklep na kłódkę?   

Zośka i Rudy 

21. Kto jako pierwszy w Warszawie odważył się zerwać niemiecką flagę, m.in. 
flagę z budynku PKO na rogu Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej?  

Alek 

22. Kto zerwał trzy niemieckie flagi z gmachu Zachęty?  Rudy 

23. Kto zorganizował ceremonię przysięgi jednej z grup Małego Sabotażu w 
swoim mieszkaniu na Żoliborzu, zapalił spirytus wylany do mosiężnego talerza 
i nakazał powtarzać słowa roty wypowiadanej przez komendanta Wawra? 

Alek 

24. Kto zakupił materiał i uszył parometrowej długości flagi, a potem zawieszał je 
na drutach tramwajowych i latarniach elektrycznych, aby uczcić dzień 3 maja?  

Alek i Rudy 

25. Kto w czerwcu 1942 okazał się rekordzistą w sprzedaży ostemplowanej 
kotwicą emigracyjnej gazety „Nowego Kuriera Warszawskiego”, która 
zawierała dodatkowo życzenia imieninowe dla Władysława Sikorskiego?  

Rudy 

26. Kto był przyjacielem Jacka Tabęckiego, który za zrywanie niemieckich afiszów 
z tablic i słupów został zatrzymany na ulicy przez dwóch  żandarmów, 
zaprowadzony na komisariat, następnie przewieziony na Pawiak, a po 
miesiącu wysłany do Oświęcimia?    

Zośka 

27. Kto dla upamiętnienia urodzin Mikołaja Kopernika usunął (odkręcił śruby i 
przeciągnął ją w stronę ulicy Oboźnej) niemiecką tablicę z pomnika 
astronoma, aby odsłonić polską z napisem „Mikołajowi Kopernikowi – 
Rodacy”?  

 

Alek 

28. Kto kupił szablę Kilińskiego z rozbieranego przez Niemców pomnika 
powstańca i napisał na murze przy Muzeum Narodowym, gdzie przeniesiono 
pomnik: „Ludu Warszawy – jam tu! Jan Kiliński”. 

 

Alek 

29. Kto na kilka miesięcy musiał opuścić stolicę i pod pseudonimem Kopernicki 
ukrywał się u narzeczonej Basi?  

Alek 

30. Kto w ciągu dwudziestu czterech godzin pobytu w Warszawie spotkał się z 
przyjaciółmi, namalował na bramie Ogrodu Saskiego słowo „ZOO”, zamalował 
większość tablic z napisem Adolf-Hitler-Platz na placu Piłsudskiego oraz 
wymalował dwie kotwice po bokach głównych drzwi budynku 
Soldatenheimu?  

Alek 

31. Kto wymyślił metodę zalewania farbą tablic propagandowych – do pustego 
jajka wlewał farbę, zalepiał dziurkę i w ten sposób powstawał pocisk? Kto 
wykonał dziesięć dużych stempli kotwic z poduszeczką, nasączoną farbą? Kto 
stworzył przyrząd nazywany „wiecznym piórem”, dzięki któremu pisano słowo 
bez maczania w farbie? 

Rudy 

32. Kto tuż przed godziną policyjną w pełnym świetle lamp narysował kotwicę na 
pomniku lotnika stojącego na placu Unii Lubelskiej? 

Rudy 

33. Kto został komendantem hufca Szarych Szeregów i postanowił przeprowadzić 
szkolenie hufca polegające na rozwiązywaniu zadań i spotkaniu się w jednym 
wyznaczonym miejscu?  
 

Zośka 



34. Kto przygotował akcję wysadzenia pociągu z niemieckim transportem w 
okolicach Kraśnika ? Kto przygotowywał miny do wysadzenia torów 
kolejowych i zapalniki elektryczne? Kto przenosił paczki  do samochodu?  

 

Rudy i Zośka 

35. Kto został aresztowany w niedzielę 17 stycznia 1943 roku w czasie tzw. 
„łapanki”, ale dzięki sprytowi udało mu się uciec?   

 

Alek 

36. Kto zabił oficera SS, a przed naciśnięciem spustu zapytał go po niemiecku, czy 
słyszał o Oświęcimiu? 

Rudy 

37. Kto został aresztowany o godzinie 4:30 i przewieziony wraz ze swoim ojcem 
na Pawiak a następnie przekazany do siedziby gestapo na al. Szucha i 
poddany torturom mającym na celu wymuszenie zeznań oraz podanie 
nazwisk kolegów?  

Rudy 

38. Kto kierował akcją pod Arsenałem?  
 
 
 
 
 

Orsza, 
komendant 
warszawskich 
Szarych 
Szeregów.  

39. Kto został poważnie ranny w brzuch w czasie akcji pod Arsenałem i w wyniku 
tej rany zmarł?  

 

Alek 

40. Kto czuwał przy Rudym w ostatnich chwilach jego życia?  Zośka 
41. Kto na prośbę umierającego Rudego wyrecytował utwór Juliusza Słowackiego 

pt. „Testament”?   
Czarny Jaś 

42. Kto był współorganizatorem akcji odbicia więźniów z pociągu -więźniarki, 
przewożącego ludzi z Majdanka do Oświęcimia? 

Zośka 

43. Kto brał udział w pechowej akcji wysadzenia mostu pod Czarnocinem?  Zośka 

44. Kto zginął w czasie zdobywania posterunku żandarmerii w Sieczychach?  Zośka 

 


