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Grupa A Klasa ....................

Imię ..................................................................................

Ku współczesnej Polsce

1 Przeczytaj tekst. Następnie wykonaj polecenia. 
Odezwa* Rady Obrony Państwa. Warszawa, 3 VII 1920 r. 
Obywatele Rzeczypospolitej! Ojczyzna w potrzebie! 
Wrogowie otaczający nas zewsząd skupili wszystkie siły, by zniszczyć wywalczoną krwią i trudem żołnierza
polskiego niepodległość naszą. Zastępy najeźdźców [...] usiłują złamać bohaterskie wojska nasze [...].
[...] Wzywamy tedy wszystkich, zdolnych do noszenia broni, by dobrowolnie zaciągali się w szeregi armii,
stwierdzając, iż za ojczyznę każdy w Polsce z własnej woli gotów złożyć krew i życie. [...]

W imieniu Rady Obrony Państwa 
Józef Piłsudski 

Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny
* Odezwa – apel, wezwanie do działania. 
Źródło: „Dziennik urzędowy województwa lubelskiego”, 15 lipca 1920 r., nr 3, s. 1–2.
a) Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 
Państwo, które w 1920 roku zagroziło Polsce, to 
A. Francja.            B. Wielka Brytania.            C. Rosja Sowiecka.         D. Niemcy.
Odezwa wzywała Polaków do 
A. walki za ojczyznę.                     B. poddania się wrogowi. 
C. ucieczki z pola bitwy.                D. rezygnacji z niepodległości.
b) Wyjaśnij, jak w odezwie opisano polskich żołnierzy.

( ... / 3 p.)

2 Przeczytaj tekst. Następnie wykonaj polecenia. 
Odezwa* Rady Obrony Państwa. Warszawa, 3 VII 1920 r. 
Obywatele Rzeczypospolitej! Ojczyzna w potrzebie! 
Wrogowie otaczający nas zewsząd skupili wszystkie siły, by zniszczyć wywalczoną krwią i trudem żołnierza
polskiego niepodległość naszą. Zastępy najeźdźców [...] usiłują złamać bohaterskie wojska nasze [...].
[...] Wzywamy tedy wszystkich, zdolnych do noszenia broni, by dobrowolnie zaciągali się w szeregi armii,
stwierdzając, iż za ojczyznę każdy w Polsce z własnej woli gotów złożyć krew i życie. [...]

W imieniu Rady Obrony Państwa 
Józef Piłsudski  

Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny
* Odezwa – apel, wezwanie do działania. 
Źródło: „Dziennik urzędowy województwa lubelskiego”, 15 lipca 1920 r., nr 3, s. 1–2.
a) Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 
Odezwa została wydana w 
A. pierwszej połowie XIX wieku.              B. drugiej połowie XIX wieku. 
C. pierwszej połowie XX wieku.                D. drugiej połowie XX wieku.
Zdaniem autora odezwy Polska odzyskała niepodległość w wyniku 
A. działań Rady Obrony Państwa.              B. decyzji innych państw. 
C. poświęcenia polskich żołnierzy.             D. pomocy mocarstw.
b) Wyjaśnij, w jakim celu została wydana odezwa.

( ... / 3 p.)

3 Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1. lub 2.
15 sierpnia Polacy obchodzą

( ... / 1 p.)

4 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Bitwa Warszawska rozegrała się w

( ... / 1 p.)

5 Wymień dwie przyczyny budowy portu w Gdyni. ( ... / 2 p.)

6 Wyjaśnij, czym był Centralny Okręg Przemysłowy. ( ... / 1 p.)

7 Przedstaw, jaką rolę w powstaniu warszawskim odegrali harcerze. ( ... / 1 p.)

A. Narodowe Święto
Niepodległości, ustanowione na

pamiątkę
1. odzyskania przez Polskę niezależności w 1918

roku.

B. Święto Wojska Polskiego, 2. zwycięstwa nad bolszewikami w 1920 roku.

A. 1918 roku.  B. 1919 roku. C. 1920 roku.   D. 1921 roku.
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8 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
We wrześniu 1939 roku Polska została zaatakowana przez

( ... / 1 p.)

9 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
II wojna światowa rozpoczęła się w

( ... / 1 p.)

10 Podaj cel akcji pod Arsenałem w 1943 roku. ( ... / 1 p.)

11 Zaznacz dwa stwierdzenia odnoszące się do działalności rotmistrza Witolda Pileckiego.
A. Był współzałożycielem Armii Krajowej.
B. Zgromadził informacje na temat zbrodni popełnianych przez Niemców w obozie koncentracyjnym w
Auschwitz.
C. Dowodził i organizował działania „małego sabotażu”.
D. Zbierał informacje o łamaniu w Polsce prawa przez władze komunistyczne.
E. Brał udział w akcji pod Arsenałem.

( ... / 2 p.)

12 Wyjaśnij, dlaczego Witold Pilecki jest uznawany za polskiego bohatera. ( ... / 1 p.)

13 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu

( ... / 1 p.)

14 Podaj dwa skutki strajków w Polsce w 1980 roku. ( ... / 2 p.)

15 Wymień dwa ograniczenia, jakie podczas stanu wojennego wprowadzono w Polsce. ( ... / 2 p.)

16 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Stan wojenny wprowadzono w Polsce w

( ... / 1 p.)

17 Podaj imię i nazwisko opisanej osoby.
Robotnik, który stał na czele reprezentacji pracowników stoczni podczas strajku w 1980 roku. Podpisał w
imieniu strajkujących porozumienie z władzami komunistycznymi, przewodniczący „Solidarności”. Laureat
Pokojowej Nagrody Nobla.

( ... / 2 p.)

18 Przyporządkuj każdej postaci informacje o niej. ( ... / 3 p.)

19 Przyporządkuj każdej postaci informacje o niej.

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 3 p.)

20 Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy
fałszywych.

( ... / 3 p.)

A. Niemcy i Francję.   C. Związek Sowiecki i Wielką Brytanię.   
B. Niemcy i Związek Sowiecki. D. Niemcy i Włochy.

A. 1920 roku    B. 1939 roku. C. 1944 roku. D. 1947 roku.

A. nie odbył żadnej pielgrzymki.  C. pielgrzymował tylko po Europie. 
B. wybrał się z pielgrzymką tylko do Polski. D. odbył pielgrzymki do ponad 120 państw.

A. 1978 roku.    B. 1980 roku.  C. 1981 roku. D. 1983 roku.

1. Witold Pilecki A. akcja pod Arsenałem
2. Eugeniusz Kwiatkowski B. powstanie związku zawodowego „Solidarność”
3. Tadeusz Zawadzki - Zośka C. walka z polskimi władzami komunistycznymi po

II wojnie światowej
D. budowa portu w Gdyni

1. Józef Piłsudski A. strajki w Stoczni Gdańskiej
2. Anna Walentynowicz B. budowa portu w Gdyni
3. Jan Bytnar - Rudy C. działalność Szarych Szeregów

D. odzyskanie przez Polskę niepodległości

1. Podczas powstań śląskich Polacy toczyli walki z Rosją Sowiecką. P F

2. Centralny Okręg Przemysłowy zaczęto budować w latach trzydziestych XX
wieku. P F

3. Powstanie wielkopolskie miało wpływ na przyłączenie Wielkopolski do
państwa polskiego. P F
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21 Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy
fałszywych.

( ... / 3 p.)

1. Pod rządami komunistów Polacy mogli bez utrudnień wyjeżdżać za granicę
państwa. P F

2. W komunistycznej Polsce często brakowało podstawowych towarów w
sklepach. P F

3. Po II wojnie światowej większość sklepów w Polsce stała się własnością
państwa. P F


