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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 

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 

 

 

 
 

Dane ucznia – proszę wpisać lub przypiąć tzw. metryczkę po rozkodowaniu pracy: 

 

Imię i nazwisko………………………………………………………………………….. 

Nazwa szkoły…………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko opiekuna naukowego…………………………………………………… 

 

 

 

Kod pracy  

Liczba uzyskanych 

punktów 

 

Podpisy członków 

komisji 
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Instrukcja dla ucznia: 
 

 

1. Przed Tobą zestaw 28 zadań konkursowych, za rozwiązanie których 

możesz uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

2.  Sprawdź, czy zestaw konkursowy zawiera  9 stron. Ewentualny brak 

zgłoś komisji. 

3. Na rozwiązanie zestawu masz  90 minut. Komisja konkursowa 15 minut 

przed końcem przypomni Ci o upływającym czasie. 

4. Pracuj uważnie, używając jedynie pióra lub długopisu koloru czarnego 

lub niebieskiego. Odpowiedzi udzielane przy użyciu ołówka nie będą 

oceniane. 

5. Nie podpisuj kartek imieniem ani nazwiskiem. 

6. Pamiętaj, aby nie używać korektora. 

7. Rozwiązania zadań wypełnij czytelnie w wyznaczonych miejscach na 

pracy. 

8. Staraj się nie popełniać błędów. Błędnie zaznaczoną odpowiedź przekreśl  

i zaznacz właściwą odpowiedź. Możesz się poprawić tylko jeden raz. 

9. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie innym, 

spowoduje wykluczenie Cię z udziału w konkursie. 

 

 

Życzymy Ci powodzenia ! 

 

Autorzy zadań i Organizatorzy Konkursu 
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Zadanie 1. (0-1 pkt)  

Zawieszenie broni między Niemcami a ententą, kończące I wojnę światową nastąpiło: 

a) 1 listopada 1918 r. 

b) 5 listopada 1918 r. 

c) 11 listopada 1918 r. 

d) 28 czerwca 1919 r. 

 

Zadanie 2. (0-1 pkt) 

Polska Komisja Likwidacyjna, którą kierowali Ignacy Daszyński i Wincenty Witos, 

przejęła pod koniec października 1918 r. władzę z rąk zaborców: 

a) w zaborze pruskim 

b) na Górnym Śląsku 

c) w zachodniej części zaboru austriackiego 

d) na Wileńszczyźnie 

 

Zadanie 3. (0-1 pkt)  

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna: 

a) powierzyła Józefowi Piłsudskiemu dowództwo nad Polską Siłą Zbrojną 

b) wydała manifest do narodu, w którym uznała za główny cel Polaków utworzenie 

niepodległego państwa 

c) powołała rząd Józefa Świeżyńskiego 

d) przejęła zwierzchnictwo nad oświatą i sądownictwem 

 

Zadanie 4. (0-1 pkt) 

Przeczytaj poniższy fragment tekstu i odpowiedz na pytanie. 

I oto w pamiętnym dniu 10 listopada błyskawica rozniosła się wieść po całej Warszawie: 

„Piłsudski w stolicy”… „Uciekł z Niemiec”… „Niemcy wypuścili go z więzienia”! […] 

„Wrócił komendant! Władzę Piłsudskiemu! Precz z niemieckimi regentami!”. 

W świetle powyższego rozstrzygnij czy powrót Józefa Piłsudskiego z więzienia  

w Magdeburgu wywołał wśród mieszkańców Warszawy: 

a) niepewność 

b) obawy 

c) entuzjazm  

d) został niezauważony 

 

Zadanie 5. (0-1 pkt)  

16 listopada 1918 r. Józef Piłsudski: 

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

niepodległego państwa polskiego 

b) odwołał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej 

c) powołał rząd Rzeczypospolitej Polskiej, którego premierem został Jędrzej Moraczewski 

d) powołał Polską Organizację Wojskową dla przejmowania władzy z rąk Niemców 

 

Zadanie 6. (0-1 pkt)  

Najwyższą władzę polityczną odradzającego się państwa polskiego, do czasu zwołania 

Sejmu Ustawodawczego, miał pełnić: 

a) Jędrzej Moraczewski jako premier rządu polskiego  

b) Józef Piłsudski jako Tymczasowy Naczelnik Państwa 

c) Roman Dmowski jako przewodniczący Komitetu Narodowego Polskiego 

d) Wincenty Witos jako przedstawiciel Polskiej Komisji Likwidacyjnej 
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Zadanie 7. (0-1 pkt) 

Na czele rządu polskiego, który został zaakceptowany przez wszystkie lokalne ośrodki 

władzy oraz zwycięskie mocarstwa stał: 

a) Wincenty Witos 

b) Ignacy Daszyński 

c) Ignacy Jan Paderewski 

d) Wojciech Korfanty 

 

Zadanie 8. (0-1 pkt)  

Traktat pokojowy z Niemcami po I wojnie światowej podpisano w: 

a) Wiedniu 

b) Brześciu 

c) Wersalu 

d) Verdun 

 

Zadanie 9. (0-1 pkt) 

Przedstawicielami Polski na Konferencji w Paryżu byli: 

a) Józef Piłsudski i Ignacy Daszyński 

b) Ignacy Jan Paderewski i Roman Dmowski 

c) Maurycy Zamoyski i Wojciech Korfanty 

d) Józef Haller i Wincenty Witos 

 

Zadanie 10. (0-1 pkt) 

Podczas uroczystej defilady wojskowej w Paryżu po zakończeniu I wojny światowej  

w 1919 r. Polskę reprezentowały oddziały: 

a) Armii Błękitnej 

b) Polskiej Siły Zbrojnej 

c) Legionów Polskich 

d) I Korpusu Polskiego 

 

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. 

 

2. Roman Dmowski reprezentował koncepcję federacyjną granicy wschodniej 

odrodzonego państwa polskiego.  

 

3. Koncepcja federacyjna zakładała związek z Ukrainą, Białorusią  

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

 

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. 

 

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

6. Ukraińcy odmówili związku państwowego z Polską.  

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

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

 

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

posuwali się na zachód w ślad za cofającymi się Niemcami. 

 



5 

 

 

Zadanie 12. (0-1 pkt) 

Powołana przez bolszewików namiastka rządu komunistycznego dla Polski podczas 

wojny polsko-bolszewickiej to: 

a) Rada Komisarzy Ludowych 

b) Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski 

c) Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego  

d) Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej 

 

Zadanie 13. (0-1 pkt) 

Linia Curzona to: 

a) linia wyznaczająca najdalszy zasięg zdobyczy Armii Czerwonej w sierpniu 1920 r. 

b) granica wytyczona w traktacie ryskim 

c) strefa rozdzielająca wpływy polskie i ukraińskie w połowie 1919 r. 

d) proponowana przez Brytyjczyków linia rozgraniczenia wojsk polskich i bolszewickich  

w 1920 roku 

 

Zadanie 14. (0-1 pkt) 

Wskaż szereg w którym przedstawiono prawidłową, chronologiczną kolejność 

wydarzeń: 

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

b) bitwa nad Niemnem, bitwa pod Komarowem, „cud nad Wisłą”. 

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

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

 

Zadanie 15. (0-1 pkt) 

Bitwa warszawska została uznana za osiemnastą decydująca bitwę w dziejach świata 

ponieważ: 

a) Warszawa pozostała niezwyciężona 

b) Armia Czerwona przestała istnieć 

c) Polacy zatrzymali pochód bolszewików na Zachód  

d)  Polacy zastosowali nowy rodzaj broni 

 

Zadanie 16. (0-1 pkt) 

W 1923 r. zdecydowano, ze dzień 15 sierpnia będzie obchodzony jako: 

a) Święto Żołnierza 

b) Dzień Zwycięstwa 

c) Święto Odrodzenia Polski 

d) Dzień Weterana  

 

Zadanie 17. (0-1 pkt) 

Polskimi Termopilami nazywana jest: 

a) bitwa pod Radzyminem  

b) obrona Płocka 

c) bitwa pod Zadwórzem 

d) bitwa pod Ossowem 
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Zadanie 18. (0-1 pkt) 

Obrysuj długopisem na mapie kontury obszaru dawnych ziem wschodnich 

przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, który na mocy postanowień traktatu ryskiego 

pozostał poza granicami Polski. 

 

 
 

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. 

 

2. Zacięte walki toczyły się we Lwowie, gdzie bohaterstwem 

odznaczyła się młodzież nazwana Lwiątkami. 

 

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

kawaler Krzyża Virtuti Militari. 

 

4. Z odsieczą dla Lwowa przybyły wojska dowodzone przez 

Władysława Sikorskiego i 21 listopada wyparły Ukraińców z miasta. 

 

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. 
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Zadanie 20. (0-2 pkt) 

Przeczytaj poniższy list pożegnalny z 20 listopada 1918 r., i odpowiedz na pytania: 

 

Kochany Tatusiu, idę dzisiaj zameldować się do wojska. Chcę okazać, że znajduję na tyle siły, 

by móc służyć i wytrzymać. Obowiązkiem też moim jest iść, gdy mam dość sił, a wojska 

braknie ciągle dla oswobodzenia Lwowa. Z nauk zrobiłem już tyle, ile trzeba było. […]. 

 

Wskaż autora listu: 

a) Jerzy Bitschan 

b) Antoni Petrykiewicz 

c) Tadeusz Jabłoński 

d) Wilhelm Haluza 

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

………………………………... 

Zadanie 21. (0-1 pkt) 

Spośród zamieszczonych ilustracji wskaż tą jedną, która nie dotyczy walk o Lwów  

pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Postaw przy niej znak X. 

 

  a) ……… 

 

  b) ……… 
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    c) …… 

 

Zadanie 22. (0-1 pkt) 

Napisz, co w świetle zamieszczonego poniżej fragmentu opowiadania Kornela 

Makuszyńskiego „Uśmiech Lwowa” stanowiło dla Polaków święte miejsce Lwowa:  
………………………………………………………………………………………………… 

 

Śnił mi się Lwów tej nocy równie piękny we śnie, jak na jawie. Rankiem skoro świt byłem 

odziany. To mój dzień uroczysty. Mam dzisiaj pójść na "święte miejsce Lwowa". Gdzie jest to 

miejsce? Czy to góra, czy kurhan, czy to kościół? 

 

Zadanie 23. (0-1 pkt) 

Nazwa dzielnicy Lwowa w której położony jest Cmentarz Obrońców Lwowa to: 

a) Zamarstynów 

b) Łyczaków 

c) Kleparów 

d) Kulparków 

 

Zadanie 24. (0-1 pkt) 

Obok Polaków na Cmentarzu Obrońców Lwowa zostali pochowani jako nasi sojusznicy 

w wojnie z Rosją bolszewicką: 

a) Amerykanie i Francuzi 

b) Anglicy i Włosi 

c) Węgrzy 

d) Niemcy i Austriacy 

 

Zadanie 25. (0-1 pkt) 

Popularnie używana dziś nazwa Cmentarza Obrońców Lwowa brzmi: 

a) Cmentarz Bohaterów 

b) Panteon Narodowych Bohaterów 

c) Cmentarz Orląt 

d) Cmentarz Obrońców Ojczyzny 
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Zadanie 26. (0-1 pkt) 

Na mapie Polski odrodzonej zaznacz literą L punkt oznaczający miasto Lwów 

 

 
 

Zadanie 27. (0-1 pkt) 

W 1936 r. Lwów otrzymał herb wielki, który zawierał koronę królewską, dewizę oraz 

Order Virtuti Militari. Wskaż ten herb podpisując go: LWÓW.  

 

           
 

a)………………            b) ……………      c) ……………..       d)  ………………… 

 

Zadanie 28. (0-1 pkt) 

Napisz, co oznacza po polsku łacińska dewiza SEMPER FIDELIS: 
……………………………………….................................. 

 


