
 
 

Małopolski Konkurs Tematyczny: 

 
„Umarli, abyśmy mogli żyć wolni”. Miejsce Lwowa i jego obrońców w walce  

o niepodległość Polski - dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych 

gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa małopolskiego w roku 

szkolnym 2018/2019 

Klucz odpowiedzi - etap szkolny 

15 listopada 2018 r. 
 

 

 

Organizatorzy: 

 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie we współpracy z : 

Marszałkiem Województwa Małopolskiego i Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu 

Niepodległościowego 

 

oraz 

 

Kuratorium Oświaty w Krakowie 

 

 

 
  



Zadanie 1. (0-1pkt)  

c) 11 listopada 1918 r. 

 

Zadanie 2. (0-1 pkt) 

c) w zachodniej części zaboru austriackiego 

 

Zadanie 3. (0-1pkt)  

a) powierzyła Józefowi Piłsudskiemu dowództwo nad Polską Siłą Zbrojną 

 

Zadanie 4. (0-1 pkt) 

c) entuzjazm  

 

Zadanie 5. (0-1pkt)  

a) wysłał telegram do rządów innych państw, w którym zawiadamiał o powstaniu 

niepodległego państwa polskiego 

 

Zadanie 6. (0-1pkt)  

b) Józef Piłsudski jako Tymczasowy Naczelnik Państwa 

 

Zadanie 7. (0-1 pkt) 

c) Ignacy Jan Paderewski 

 

Zadanie 8. (0-1 pkt)  

c) Wersalu 

 

Zadanie 9. (0-1 pkt) 

b) Ignacy Jan Paderewski i Roman Dmowski 

 

Zadanie 10. (0-1 pkt) 

a) Armii Błękitnej 

 

Zadanie 11. (0-8 pkt)   

Oceń, czy podane zdania są prawdziwe lub fałszywe, wpisz: „prawda” lub „fałsz”  

Lp. Informacja prawda/ 

fałsz 

1. Podpisanie traktatu wersalskiego przez Polskę uregulowało kwestię kształtu jej 

granic ze wszystkimi sąsiadami. 

fałsz 

2. Roman Dmowski reprezentował koncepcję federacyjną granicy wschodniej 

odrodzonego państwa polskiego.  

fałsz 

3. Koncepcja federacyjna zakładała związek z Ukrainą, Białorusią  

i Litwą, które to państwa oddzielałyby równocześnie Polskę od terytorium Rosji. 

prawda 

4. Zwolennicy federacji Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą liczyli, że będzie mogła 

się ona przeciwstawić dominującej roli Niemiec  

i Rosji w tej części Europy. 

prawda 

5. Litwa w 1919 r. zdecydowała o federacji z Polską. fałsz 

6. Ukraińcy odmówili związku państwowego z Polską. prawda 

7. Późniejszy sojusz z Polską, zawarty przez dowódcę wojsk ukraińskich Symona 

Petlurę, wymusiła na Ukraińcach klęska w walce z Rosją bolszewicką.  

prawda 

8. Już na początku 1919 r. doszło do walk Polaków z bolszewikami, którzy posuwali 

się na zachód w ślad za cofającymi się Niemcami. 

prawda 



 

Zadanie 12. (0-1 pkt) 

b) Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski 

 

Zadanie 13. (0-1 pkt) 

d) proponowana przez Brytyjczyków linia rozgraniczenia wojsk polskich i bolszewickich  

w 1920 roku 

 

Zadanie 14. (0-1 pkt) 

c) „cud nad Wisłą”, bitwa pod Komarowem, bitwa nad Niemnem;  

 

Zadanie 15. (0-1 pkt) 

c) Polacy zatrzymali pochód bolszewików na Zachód  

 

Zadanie 16. (0-1 pkt) 

a) Święto Żołnierza 

 

Zadanie 17. (0-1 pkt) 

c) bitwa pod Zadwórzem 

 

Zadanie 18. (0-1 pkt) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zadanie 19. (0-5 pkt)   

Oceń, czy podane zdania są prawdziwe lub fałszywe, wpisz: „prawda” lub „fałsz”  

 

Lp. Informacja prawda/ 

fałsz 

 

1. Wojna z Ukraińcami rozpoczęła się 1 listopada 1918 r., kiedy ich wojska 

opanowały część wschodnią zaboru austriackiego aż po Przemyśl. 

prawda 

2. Zacięte walki toczyły się we Lwowie, gdzie bohaterstwem odznaczyła się 

młodzież nazwana Lwiątkami. 

fałsz 

3. Jeden z obrońców Lwowa - Antoni Petrykiewicz - to najmłodszy kawaler Krzyża 

Virtuti Militari. 

prawda 

4. Z odsieczą dla Lwowa przybyły wojska dowodzone przez Władysława 

Sikorskiego i 21 listopada wyparły Ukraińców z miasta. 

fałsz 

5. Wojna z Ukraińcami w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu trwała do lipca 

1919 r., a rozstrzygnęła ją zwycięska ofensywa wojsk polskich, w wyniku której 

zajęto obszar do Zbrucza. 

prawda 

 

Zadanie 20. (0-2 pkt) 

a) Jerzy Bitschan 

Napisz jaki był dalszy los Autora listu w następstwie dokonanego przezeń wyboru: 

dopuszczalne odpowiedzi: walczył i poległ; poległ; walczył. 

 

Zadanie 21. (0-1 pkt) 

 

  b) .X. 

 

Zadanie 22. (0-1 pkt) 

dopuszczalne odpowiedzi: Cmentarz Obrońców Lwowa, Cmentarz Orląt 

 

Zadanie 23. (0-1 pkt) 

b) Łyczaków 

 

Zadanie 24. (0-1 pkt) 

a) Amerykanie i Francuzi 

 

Zadanie 25. (0-1 pkt) 

c) Cmentarz Orląt 

 

 

 



 

Zadanie 26. (0-1 pkt) 

 
 

Zadanie 27. (0-1 pkt) 

 

           
 

a) LWÓW          

 

Zadanie 28. (0-1 pkt) 

ZAWSZE WIERNY 


