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Czytelny podpis osoby weryfikującej: ………………………………….……………………. 

Ilość uzyskanych punktów po weryfikacji   .............................................................................. 

Czytelny podpis osoby sprawdzającej: ...................................................................................... 

 

Numer 
zadania 

Maksymalna liczba punktów  

możliwa do uzyskania w  

poszczególnych zadaniach 

Liczba punktów uzyskanych przez 

uczestnika w poszczególnych 

zadaniach 

1. 4  

2. 1  

3. 1  

4. 2  

5. 3  

6. 3  

7. 1  

8. 1  

9. 1  

10. 4  

11. 2  

12. 5  

13. 3  

14. 6  

15. 3  

16. 4  

17. 3  

18. 3  

19. 6  

20. 2  

21. 3  

22. 1  

23. 4  

24. 4  

25. 3  

26. 1  

27. 4  

28. 3  

29. 1  

30. 2  

31. 5  

32. 5  

33. 4  

34. 2  

 

Suma 

punktów 

 

Możliwych punktów  do  

uzyskania: 100 

Uzyskanych punktów: 
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Przed rozpoczęciem pracy przeczytaj 

poniższą instrukcję 

 

1. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 19 stron. Ewentualny brak 

zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

2. Zakoduj swoją pracę. Nie podpisuj kartek imieniem i nazwiskiem. 

3. Przed Tobą zestaw 34 zadań konkursowych. 

4. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz uzyskać 100 

punktów. 

5. Przy każdym zadaniu podana jest maksymalna ilość punktów, którą 

można uzyskać. 

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

przed końcem pracy z arkuszem przypomni Ci o upływającym czasie.  

7. Czytaj uważnie wszystkie polecenia.  

8. Odpowiedzi należy wpisywać tylko długopisem lub piórem z atramentem 

koloru czarnego lub niebieskiego. Odpowiedzi zapisane ołówkiem nie 

będą oceniane. 

9. Pisz czytelnie – odpowiedzi nieczytelne nie będą oceniane!  

10.  Zapisuj  słowa  w  pełnym  brzmieniu – nie stosuj skrótów. Błędny zapis 

nazwisk, nazw, pojęć, terminów, dat powoduje nieprzyznanie punktów.  

11.  Błędne zapisy wyraźnie przekreśl. Przy błędnych zaznaczeniach  

w pytaniach testowych należy pisać: dobrze, źle. 

12.  Nie wolno używać korektora – zadanie, w którym użyto korektora nie 

będzie oceniane.  

13.  Brudnopis nie podlega ocenie.  

14.  Wyłącz telefon komórkowy, jeśli go posiadasz. 

15.  Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie innym, 

spowoduje wykluczenie Cię z udziału w konkursie. 

. 

Życzymy Ci powodzenia! 

Organizatorzy Konkursu  
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Zadanie 1 (4 punkty) 

Dopasuj do pojęcia odpowiadającą mu cywilizację: 

1. Kodeks Hammurabiego 

2. Hieroglify 

3. Dekalog 

4. Agora 

 

A. Grecja 

B. Mezopotamia 

C. Egipt 

D. Izrael 

1……………………., 2………….………., 3…………………………, 4……………………. 

Zadanie 2 (1 punkt) 

Zaznacz osobę, która nie pasuje do poniższej listy: 

a. Michał Anioł 

b. Bartolomeu Diaz (Bartolomeu Dias, Bartłomiej Dias) 

c. Rafael Santi 

d. Leonardo da Vinci 

 

Zadanie 3 (1 punkt) 

Napisz, co łączy wymienione poniżej osoby: 

a. Ludwik Mierosławski 

b. Marian Langiewicz 

c. Romuald Traugutt 

………………………………………………………………………………………………...… 

Zadanie 4 (2 punkty) 

Zaznacz literą A chronologicznie pierwsze wydarzenie oraz literą B ostatnie: 

Koronacja Karola Wielkiego na cesarza  

Traktat w Verdun  

Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny   

Wielka schizma wschodnia  
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Zadanie 5 (3 punkty) 

Dokończ zdania: 

1. Osoba, która złożyła przysięgę wierności feudałowi i zobowiązała się do służby 

wojskowej u niego w zamian za ziemię i opiekę to ………………………..…… 

2. W XII–XIV w. zakładanie wsi lub miast to ………………………………….…. 

3. Stowarzyszenie rzemieślników zrzeszające przedstawicieli jednego określonego 

zawodu to ………………………………………………………………….……. 

 

Zadanie 6 (3 punkty) 

Podaj datę roczną przedstawionego na obrazie wydarzenia (1 punkt). Napisz jakie noszą 

imiona wskazane osoby  i z jakiej wywodzą się dynastii (po 1 punkcie za każdą, pełną 

odpowiedź): 

 

Data ……………………….. 

                                           

                                   …….……………………….              ….…………………………….. 

Zadanie 7 (1 punkt) 

Wskaż, która z poniższych postaci nie uczestniczyła w wojnach polsko-szwedzkich w XVII 

wieku:  

a. Henryk Walezy 

b. Zygmunt III Waza 

c. Jan Kazimierz  
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Zadanie 8 (1 punkt) 

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

Skutkiem przegranego powstania kościuszkowskiego był: 

a. I rozbiór Polski  

b. II rozbiór Polski 

c. III rozbiór Polski 

 

Zadanie 9 (1 punkt) 

Wskaż poprawne zakończenie zdania. 

O zasadach legitymizmu, równowagi sił i restauracji mówiono podczas: 

A. Konferencji w Wersalu 

B. Kongresu w Wiedniu 

C. Kongresu w Berlinie 

 

Zadanie 10 (4 punkty) 

Dopasuj do poniższych pojęć odpowiadające im państwo: 

1. Noc długich noży 

2. Traktaty laterańskie 

3. Kułacy i kołchoźnicy 

4. Falanga  

 

A. Włochy 

B. Niemcy  

C. Hiszpania 

D. ZSRR 

 

1………………………, 2……..…………….., 3……………………4…………………….. 
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Zadanie 11 (2 punkty) 

Nadaj tytuły poniższym mapom podając do jakiego wydarzenia się odnoszą. 

. 

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1242&nomenu=1, data dostępu:2.12.2019 r 

1………….………………………………………………………………………………. 

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1242&nomenu=1, data dostępu:2.12.2019 r  

2…………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 12 (5 punktów) 

Uzupełnij poniższy tekst: 

„Pretekstem do agresji niemieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku stała się tzw. 

………………………………………………., czyli sfingowany napad na niemiecką 

radiostację w Gliwicach. Niemieckie działania wojenne rozpoczęły się od zbombardowania 

przyczółków mostowych w ………………………….., miasta ……………………………….. 

oraz ostrzału polskiej placówki wojskowej w Wolnym Mieście Gdańsku na półwyspie 

……………………………………….. . 3 września wojnę Niemcom wypowiedziała Wielka 

Brytania a następnie Francja. Niestety alianci ograniczyli się do patrolowania przedpola 

swoich linii, dlatego te działania nazwano …………………………………………………….. 

 

Zadanie 13 (3 punkty) 

Zaznacz, które z poniższych zdań są prawdziwe, a które fałszywe: 

1. Pod Krojantami nastąpiła szarża polskich ułanów dowodzonych przez mjr. Kazimierza 

Mastalerza. (Prawda/Fałsz) 

2. W bitwie pod Mokrą Wołyńska Brygada Kawalerii przez cztery dni odpierała natarcie 

wroga. (Prawda/Fałsz) 

3. W dniach 2-5 października 1939 roku grupa „Podlasie” stoczyła bitwę pod Kockiem. 

(Prawda/Fałsz) 

 

Zadanie 14 (6 punktów) 

Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania, wykorzystując również wiedzę 

pozaźródłową: 

„Wojna polsko-niemiecka ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. W ciągu 

dziesięciu dni operacji wojennych Polska utraciła wszystkie swoje regiony przemysłowe  

i ośrodki kulturalne. Warszawa przestała istnieć jako stolica Polski. Rząd polski rozpadł się  

i nie przejawia żadnych oznak życia. Oznacza to, iż państwo polskie i jego rząd faktycznie 

przestały istnieć. Wskutek tego traktaty zawarte między ZSRR a Polską utraciły swą moc. 

Pozostawiona sobie samej i pozbawiona kierownictwa, Polska stała się wygodnym polem 

działania dla wszelkich poczynań i prób zaskoczenia, mogących zagrozić ZSRR. Dlatego też 

rząd sowiecki, który zachowywał dotąd neutralność, nie może pozostać dłużej neutralnym w 

obliczu tych faktów. Rząd sowiecki nie może również pozostać obojętnym w chwili, gdy bracia 

tej samej krwi, Ukraińcy i Białorusini, zamieszkujący na terytorium Polski i pozostawieni 

swemu losowi, znajdują się bez żadnej obrony.” 

1. Kto był autorem (imię i nazwisko -1 punkt, pełniona funkcja – 1 punkt) powyższego 

tekstu? 

…………………………………………………………………………..……………… 
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2. Komu (imię i nazwisko – 1 punkt, pełniona funkcja – 1 punkt) została przekazana 

cytowana nota dyplomatyczna? 

…………………………………………………………………………..………………. 

3. Kiedy (1pkt za podanie daty: dzień, miesiąc, rok) i gdzie (1pkt za podanie miejsca) 

odbyło się wręczenie wspomnianego dokumentu? 

…………………………………………………………………………..………………. 

 

 

Zadanie 15 (3 punkty) 

 

Uzupełnij poniższy tekst wpisując brakujące informacje: 

 

„Żydzi próbowali przeciwstawić niemieckim działaniom. Do najbardziej znanych 

przypadków należy powstanie w getcie warszawskim, które wybuchło podczas jego 

likwidacji w (miesiąc i rok) ………………………………………………………Do zbrojnych 

wystąpień Żydów dochodziło też w obozach zagłady. Jesienią 1943 roku bunt podnieśli Żydzi 

w  (nazwa miejscowości)…………………………………………………………. Uciekło 

wówczas około 300 osób, z czego kilkadziesiąt doczekało końca wojny. Opór próbowali 

stawić także więźniowie (nazwa obozu)……………………………………………….. 

Członkowie tamtejszego Sonderkommando wysadzili w październiku 1944 r. krematorium, 

za co zostali natychmiast rozstrzelani”. 

 

Zadanie 16 (4 punkty) 

 

Dopasuj do pojęcia odpowiadający mu termin: 

 

1. Sonderaktion Krakau 

2. Akcja AB 

3. Żegota 

4. Einsatzgruppen 

 

A. Grupy Operacyjne, które dokonywały masowych egzekucji osób uznanych za 

„niepotrzebne”. 

B. Organizacja udzielającą pomocy Żydom.  

C. Akcja skierowane przeciw pracownikom naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego i 

innych uczelni Krakowa. 

D. Pacyfikacja wymierzona w polską inteligencję. 

 

1. ……………..….….., 2 ………….…..……., 3 .……….……………., 4 …..…..…………… 
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Zadanie 17 (3 punkty) 

Zaznacz, które z poniższych zdań są prawdziwe, a które fałszywe: 

 

1. W ramach planu „Pekin” („Peking”) do Wielkiej Brytanii udały się polskie 

niszczyciele: ORP „Błyskawica”, ORP „Grom” i ORP „Burza”. (Prawda/Fałsz)  

2. W 1941 roku rozpoczęto najważniejszy etap sowietyzacji Kresów, który polegał na 

masowych deportacjach ludności polskiej na Syberię i do Kazachstanu. 

(Prawda/Fałsz) 

3. Do końca wojny na Wyspach Brytyjskich sformowano 15 polskich dywizjonów 

lotniczych. (Prawda/Fałsz) 

 

 

Zadanie 18 (3 punkty) 

Podpisz imieniem i nazwiskiem znajdujące się na zdjęciach osoby: 

 
 

A…………………………. 

 
 

B…………………………. 

 
 

C…………………………… 

 

 Zadanie 19 (6 punktów) 

Do podanych partii dopasuj formacje zbrojne: 

1. Stronnictwo Ludowe 

2. Stronnictwo Narodowe 

3. PPS (PPS Wolność-Równość-Niepodległość, PPS WRN) 

4. Organizacja Polska, kryptonim „Szaniec” 

5. Konfederacja Narodu 

6. Polska Partia Robotnicza 
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A. Gwardia Ludowa 

B. Uderzeniowe Bataliony Kadrowe 

C. Gwardia Ludowa WRN 

D. Narodowa Organizacja Wojskowa 

E. Bataliony Chłopskie 

F. Związek Jaszczurczy 

1……………………………., 2………………..……………, 3……………………………… 

4……………………………., 5…………………………….., 6…………..………………….. 

 

Zadanie 20  (2 punkty) 

Na zdjęciu znajduje się jeden z najsłynniejszych oddziałów partyzanckich, który powstał po 

zakończeniu działań wojennych w 1939 roku. Podaj, w jakim regionie walczył (1) oraz imię    

i nazwisko dowódcy (2). 

 

1…………………………….……………………., 2………………………………………… 

 

Zadanie 21 (3 punkty) 

Podaj pełne nazwy organizacji, których opis znajduje się poniżej: 

1. Powołana do życia jeszcze w październiku 1939 roku. Jej celem było organizowanie 

tajnego nauczania, pomoc więzionym oraz ukrywanie osób poszukiwanych przez 

okupantów. 
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2. Powstała w 1941 roku jako struktura dywersyjna. Do jej głównych zadań należało 

prowadzenie działań dywersyjnych i wywiadowczych na wschód od polsko-

radzieckiej granicy z 1921 roku. 

3. Powołane w celu obniżania morale wroga. W ramach akcji N wydawało 

niemieckojęzyczne gazetki, w których informowano o zbrodniach nazistów. Do jego 

zadań należało również przeciwdziałanie propagandzie komunistycznej  

i sowieckiej (akcja „Antyk”). 

 

1……………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………….…. 

 

Zadanie 22 (1 punkt) 

Do jakiego wydarzenia odnosi się poniższy plakat (wskaż poprawną odpowiedź): 

 

                                                                                             

1. Powstania w  getcie warszawskim 

2. Powstania warszawskiego 

3. Działań wobec UPA 

4. Wojny obronnej w 1939 roku 

Zadanie 23 (4 punkty za poprawną odpowiedź) 

Uporządkuj chronologicznie przedstawione wydarzenia od najwcześniejszego do 

najpóźniejszego: 

A. Śmierć gen. Władysława Sikorskiego 

B. Konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie 
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C. Bitwa pod Lenino 

D. Ujawnienie przez Niemców informacji o masowych grobach polskich oficerów 

zamordowanych przez NKWD w 1940 roku 

 

1………………..…. 2………………………3……….………………4…………..……….. 

Zadanie 24 (4 punkty) 

Do jakich wydarzeń odnoszą się poniższe teksty (przyporządkuj poprawną odpowiedź): 

1. „Moje zadanie polegało przede wszystkim na powołaniu organizacji, które 

reprezentowały ludność Zachodniej Ukrainy i dały jej szanse opowiedzenia się po 

jednej lub po drugiej stronie: chcąc się przyłączyć do państwa radzieckiego czy nie? 

Wybrano delegację na zgromadzenie we Lwowie, które miało rozstrzygać te 

kwestie(...) Zgromadzenie zbierało się przez kilka dni w atmosferze entuzjazmu  

i politycznego ferworu. Nie słyszałem ani jednego przemówienia, które wyrażałoby 

najmniejszą choćby wątpliwość co do tego, czy należy ustanowić władzę radziecką. 

Jeden po drugim, wzruszająco i radośnie, mówcy oświadczali, że ich najszczerszym 

marzeniem jest zostać przyłączonym do Ukraińskiej Republiki Radzieckiej.” 

 

2. „Nie naszą jest rzeczą dostarczać rządowi sowieckiemu dokładnych spisów naszych 

ludzi, ale pełne listy mają komendanci obozów. Mam ze sobą listę ok. 4 000 oficerów, 

których wywieziono siłą (…). Poleciłem sprawdzić, czy nie ma ich w Kraju, z którym 

mam stałą łączność. (…) nie ma tam żadnego z nich; podobnie jak w obozach naszych 

jeńców w Niemczech. Ci ludzie znajdują się tutaj. Nikt z nich nie wrócił. To 

niemożliwe. Oni uciekli.  Dokąd mogli uciec? No, do Mandżurii. To niemożliwe, żeby 

wszyscy mogli uciec (…) z chwilą wywiezienia ich z obozów jeńców do obozów pracy  

i więzień ustała zupełnie korespondencja ich z rodzinami. (…) Mam wiadomości, że 

nasi ludzie znajdują się nawet na Nowej Ziemi. Większą część oficerów, wymienionych 

w tym spisie, znam osobiście. Są wśród nich moi oficerowie sztabu i dowódcy. Ludzie 

ci giną i mrą w straszliwych warunkach. Na pewno zwolniono ich, tylko jeszcze nie 

przybyli.” 

 

3. „Oto naga prawda. Potraktowano nas gorzej niż satelitów Hitlera, gorzej niż Włochy, 

Rumunię, Finlandię. Niechaj sprawiedliwy Bóg osądzi straszliwą krzywdę, jaką cierpi 

naród polski, i niechaj ześle zasłużoną karę na wszystkich, którzy ponoszą winę. Twoi 

bohaterowie to żołnierze, których jedyną bronią przeciwko czołgom, samolotom  

i działom są pistolety i butelki z benzyną. Twoi bohaterowie to kobiety, które 

opatrywały rannych i przenosiły meldunki pod gradem kul, które przygotowywały  

w zbombardowanych piwnicach zrujnowanych domów jedzenie dla dorosłych i dzieci  

i które niosły pociechę umierającym. Twoi bohaterowie to dzieci, które bawiły się 

spokojnie wśród dymiących ruin. To lud Warszawy. Naród, który potrafił wykrzesać  

z siebie tak powszechne bohaterstwo, jest narodem nieśmiertelnym. Bo ci, którzy 
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zginęli, już zwyciężyli, a ci, którzy żyją, będą walczyć i zwyciężać i znów dawać 

świadectwo, że Polska żyje, póki żyją Polacy.” 

 

4. Na drugi dzień, 12 lutego, popłoch padł na Lwów. Na wszystkich dworcach zjawiały 

się coraz to nowe pociągi, długie rzędy wagonów bydlęcych stawały na torach. 

Rozlegały się śpiewy. Najczęściej śpiewano Gorzkie żale, gdyż był to przecież Wielki 

Post. Pociągów pilnowało wojsko. Ludność miejska i podmiejska spontanicznie 

rzuciła się na dworce. Jeśli wagonów pilnował Kirgiz czy Kałmuk, to rady nie było; 

jeśli tam stał Moskal, udawał nieraz, że nic nie widzi, czasem nawet podawał sam 

wodę czy strawę, mleko czy lekarstwa przez malutkie zakratowane górne okienko. 

Zimno było straszliwie. Tak rozpaczliwe były wówczas te nieprzerwane mrozy, jak 

rozpaczliwa była we wrześniu nieprzerwana pogoda. Pociągów na dworcach ciągle 

przybywało. Wagony były zamknięte, zezwalano tylko i to nie zawsze - na wyrzucanie 

zwłok. Zbierano je wieczorem na torach. Dużo było wśród nich zamarzniętych 

dzieci.[…]. Wreszcie pierwsze pociągi ruszyły na wschód. Zawsze, bez wyjątku, w tej 

chwili najstraszniejszej godzinie rozbrzmiewał śpiew zawsze ten sam, a raczej zawsze 

te same dwie pieśni: Rota lub Boże, coś Polskę [...] .”  

 

A. Deportacji polskiej ludności przez władze radzieckie 

B. Formowania Armii Polskiej w ZSRR 

C. Powstania warszawskiego 

D. Organizowania przez władze radzieckie plebiscytów za przyłączeniem polskich 

ziem do Związku Radzieckiego 

E. Ewakuacji Armii Polskiej z terenów ZSRR 

F. Wywozu ludności cywilnej na roboty do Niemiec 

 

1………………….. 2…………………. 3………………….. 4………………….… 

 

Zadanie 25 (3 punkty) 

Zaznacz, które z poniższych zdań są prawdziwe, a które fałszywe: 

1. Najwięcej uchodźców cywilnych jesienią 1939 roku kierowało się do Rumuni i na 

Węgry. (Prawda/Fałsz) 

2. Jedną z najczęściej wykonywanych prac przez Polaków zesłanych do obozów lub na 

osiedlenie się na Syberii był wyrąb tajgi. (Prawda/Fałsz) 

3. Na niemieckim obszarze nasiedleńczym w Generalnym Gubernatorstwie na 

Zamojszczyźnie osiedlono Niemców z terenów Besarabii i Bukowiny. (Prawda/Fałsz) 
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Zadanie 26 ( 1 punkt) 

Czasopismo, którego redaktorami naczelnymi kolejno byli: Bronisław Kopczyński, Wacław 

Bojarski, Andrzej Trzebiński i Tadeusz Gajcy nosiło tytuł (zaznacz poprawną odpowiedź): 

1. Droga 

2. Nurt 

3. Sztuka i Naród 

4. Nowe Widnokręgi 

 

Zadanie 27 (4 punkty) 

Na podstawie zamieszczonego zdjęcia i wiedzy pozaźródłowej uzupełnił tekst: 

 

 

 (dzień/miesiąc/rok)………………………………. w siedzibie Foreign Office w Londynie 

został podpisany układ polsko-rosyjski. W imieniu Polski układ podpisał (imię i nazwisko) 

………………………………………………………….…… a ze strony ZSRR ambasador 

(imię i nazwisko) ……………………………….………………………………………….. 

Przy podpisywaniu układu obecny byli również: Winston Churchill, brytyjski premier i (imię 

i nazwisko)………………………………….……...,brytyjski Sekretarz Spraw Zagranicznych. 
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Zadanie 28 (3 punkty) 

Dokończ zdania: 

1. W 1945 r. Sowieci, podczas procesu zbrodniarzy niemieckich, umieścili w akcie 

oskarżenia zarzut odpowiedzialności Niemców za zbrodnię katyńską. Proces ten 

odbywał się w (podaj miasto) ………………………………………….………………. 

2. W 1990 r. władze ZSRR oficjalnie oświadczyły, że zbrodnia katyńska została 

dokonana przez (podaj nazwę instytucji) 

………………………………………………………………………………………….. 

3. Prezydentem Federacji Rosyjskiej, który w 1992 roku przyznał, że zamordowania 

polskich oficerów dokonano na mocy polecenia Józefa Stalina i Biura Politycznego 

partii bolszewickiej z 5 marca 1940 r. był (imię i nazwisko). 

……………………………………………………………………………..……………. 

Zadanie 29 (1 punkt) 

Zdjęcie poniższe przedstawia (zaznacz poprawną odpowiedź): 

 

A.  1 Dywizję Piechoty im. Tadeusza Kościuszki 

B.  1 Samodzielną Brygadę Spadochronową 

C. 5 Kresową Dywizję Piechoty 
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Zadanie 30 (2 punkty) 

Wskaż chronologicznie pierwsze (1) i ostatnie (4) wydarzenie: 

A. NKWD dokonuje aresztowania przywódców Polski podziemnej 

B. Gen. Okulicki rozwiązuje Armię Krajową 

C. Powstanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej 

D. Konferencja w Jałcie 

1……………………………………………….., 4………………………………………… 

 

Zadanie 31 (5 punktów) 

Podaj pełne nazwy poniższych organizacji powstałych w okresie II wojny światowej: 

1. KRN - ………………………..……………………………………………………….. 

2. PKWN - ………………………………………………………………………………. 

3. RJN - …………………………………………………………………………………. 

4. KWC - ………………………………………………………………….…………….. 

5. NSZ - …………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 32 (5 punktów) 

Dopasuj pojęcia do opisu: 

1. „Ostra Brama” 

2. Smiersz 

3. Linia Curzona 

4. Goralenvolk 

5. „Burza” 

 

A. Rosyjski kontrwywiad wojskowy 

B. Zakładała zajmowanie obszarów polskich przez AK w walce z ustępującymi pod 

naporem Armii Czerwonej Niemcami. 

C. Akcja tworzenia narodu góralskiego 

D. Uderzenie na Wilno, rozpoczęte 7 lipca 1944 r. 

E. Uznana w Jałcie za wschodnią granicę Polski 

 

1…………………, 2………………..3…………………4…………………5………………… 

 

 



18 
 

Zadanie 33 (4 punkty) 

Wpisz daty roczne przedstawionych na zdjęciach wydarzeń: 

 

 
 

1. 

 

 
 

2.  

 
 

3.  

 

 
 

4. 

 

Zadanie 34 (2 punkty) 

Zaznacz literą A chronologicznie pierwsze wydarzenie oraz literą B ostatnie: 

Powstanie ONZ  

Powstanie RFN  

Powstanie NATO  

Kryzys Kubański  
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Brudnopis 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………............ 


