
Zaznacz poprawną odpowiedź na postawie artykułu. 

1. Dlaczego Janina Lewandowska opuściła swój dom? 

a) chciała stanąć do walki w obronie Polski 

b) chciała uzyskać kartę mobilizacyjną 

c) chciała uzyskać stopień wojskowy 

d) chciała zostać pilotem 

 

2. Kiedy została wzięta do niewoli przez wojsko radzieckie? 

a) 20 marca 1940 

b) 3 września 1939 

c) 22 września 1939 

d) 20 kwietnia 1940 

 

3. Czyją córką była Janina Lewandowska? 

a) Józefa Dowbor-Muśnickiego 

b) generała Marcina Lewandowskiego 

c) Lucjana Wolnego-Van Das 

d) kapitana Józefa Sidora 

 

4. Ile kobiet przebywało z Janiną w obozie w Kozielsku? 

a) 4 

b) 44 

c) 400 

d) była ona jedyną kobietą 

 

5. Gdzie zakwaterowano Janinę? 

a) hotelu Bristol 

b) w pokoju oficerskim 

c) w schowku pod schodami 

d) nie posiadała kwatery 

 

6. Jak długo bliscy Janiny musieli czekać na potwierdzenie, że zamordowało ją 

NKWD? 

a) nadal czekają 

b) 20 lat 

c) 50 lat 

d) 32 lata 

 

Na podstawie artykułu zaznacz PRAWDA lub FAŁSZ. 

 

7. Lewandowska nie wzięła udziału w walkach.  PRAWDA  FAŁSZ 

8. Janina była najpierw więźniem w obozie w Ostaszkowie później w Kozielsku. 

 PRAWDA  FAŁSZ 

9. Mundur dostała dopiero w obozie w Kozielsku.  PRAWDA  FAŁSZ 

10.  W obozie wypiekała hostie do komunii świętej.     PRAWDA  FAŁSZ 



11.  Jako jedyna kobieta przeżyła obóz w Katyniu.       PRAWDA  FAŁSZ 

12.  Ciała Janiny nigdy nie odnaleziono.        PRAWDA  FAŁSZ 

13.  Janina została pierwszą kobietą, która skoczyła ze spadochronem z wysokości 

10 km.            PRAWDA  FAŁSZ 

14.  Janina miała wykształcenie muzyczne oraz w dziedzinie radiografii i dyplom 

pilota motorowego.           PRAWDA  FAŁSZ 

15. Lewandowska stała się ofiarą własnego pochodzenia. PRAWDA  FAŁSZ 

 

Odpowiedź na pytania 

16.  Dlaczego Lewandowską internowano wraz z Sidorem do obozu wojskowego? 

 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 

17. Dlaczego generał Henryk Odrowąż Minkiewicz wraz z radą generalną 

postanowił podarować Lewandowskiej mundur? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 

18 Jakie dane podała podczas internowania? 

....................................................................................................................................... 

 

19. Dlaczego Niemcy nie powiadamiali o zamordowaniu Janiny przez  NKWD?  

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................  

 

 

 


