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

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

III LO PP - I wojna światowa

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

( ... / 1 p.)

2 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Przed wybuchem I wojny światowej Niemcy i Francja rywalizowały o

( ... / 1 p.)

3 Przeczytaj tekst i wykonaj polecenie.
Uwagi cesarza niemieckiego Wilhelma II na temat rozmów z rządem brytyjskim (1908 r.) 
Flota niemiecka nie jest budowana przeciw komukolwiek i również nie przeciw Anglii. Lecz odpowiednio do
naszych potrzeb. Zostało to powiedziane zupełnie wyraźnie w Ustawie Morskiej i nie uległo zmianie w ciągu
ostatnich jedenastu lat. Ustawa ta jest wykonywana aż do ostatniego paragrafu: czy to się podoba lub nie
podoba Brytyjczykom, to nas nie wzrusza. Jeśli pragną wojny, to niechże oni ją rozpoczną, my się tego nie
lękamy.

Źródło: D.L. George, Wspomnienia wojenne, tłum. M. Kwiatkowski, A. Pański, t. 1, Warszawa 1938, s. 30.
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy
fałszywych. 

( ... / 1 p.)

4 Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji. Następnie zaznacz właściwe
dokończenie każdego z podanych zdań. 
Zdjęcie przedstawia scenę z I wojny światowej ukazującą tzw. wojnę
A. pozycyjną. 
B. błyskawiczną.
C. siedzącą.
D. manewrową.

( ... / 1 p.)

5 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Podczas I wojny światowej jako pierwsi czołgów użyli

( ... / 1 p.)

1. Wielka Brytania i Niemcy prowadziły wyścig zbrojeń, budując potężne floty
wojenne. P F

2. Spór pomiędzy mocarstwami europejskimi dotyczył między innymi stref
wpływów na Bałkanach. P F

3. Rosja podpisała tajny układ z Niemcami i Austro-Węgrami. P F

A. Australię. B. Maroko. C. Indie. D. Sachalin.

1. Cesarz niemiecki zakładał, że istniało ryzyko wybuchu wojny pomiędzy
Niemcami a Wielką Brytanią. P F

2. Zbrojenia morskie nie były jedną ze spornych kwestii pomiędzy mocarstwami
na początku XX w. P F

A. Niemcy. B. Brytyjczycy. C. Francuzi. D. Belgowie.
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6 Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tabeli są prawdziwe, czy fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest
prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

( ... / 1 p.)

7 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Robotniczo-Chłopską Armią Czerwoną kierował

( ... / 1 p.)

8 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Od lipca 1917 r. na czele Rządu Tymczasowego w Rosji stał

( ... / 1 p.)

9 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
W lutym 1917 r. w Rosji obalono rządy

( ... / 1 p.)

10 Oceń, czy poniższe zdania dotyczące rewolucji w Rosji są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach
prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

( ... / 1 p.)

11 Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F –
jeśli jest fałszywe. 

( ... / 1 p.)

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

( ... / 1 p.)

1. Niemiecki plan w 1914 r. zakładał w pierwszej kolejności szybkie pokonanie
Rosji. P F

2. W bitwie pod Tannenbergiem zwyciężyli Rosjanie. P F

3. Stany Zjednoczone włączyły się do I wojny światowej w 1917 r. po stronie
państw ententy. P F

A. Grigorij Rasputin. B. Lew Trocki. C. Feliks Dzierżyński. D. Włodzimierz Lenin.

A. Feliks Dzierżyński. B. Lew Trocki. C. Włodzimierz Lenin. D. Aleksander Kiereński.

A. Włodzimierza Lenina. C. Aleksandra Kiereńskiego.
B. Mikołaja II Romanowa. D. Lwa Trockiego.

1. Główną przyczyną wybuchu rewolucji lutowej w Rosji był kryzys
ekonomiczny spowodowany klęską nieurodzaju. P F

2. Rady delegatów robotników, które powstały w Petersburgu, organizowały na
początku 1917 r. strajki i demonstracje. P F

3. Wezwani żołnierze odmówili strzelania do protestujących, a Duma Państwowa
wystąpiła przeciwko carowi. P F

1. „Serdeczne porozumienie” zostało zawarte między Niemcami a Austro-
Węgrami. P F

2. Pierwszy karabin maszynowy skonstruowano w Wielkiej Brytanii. P F

3. Do rozstrzygającej bitwy w wojnie rosyjsko-japońskiej doszło w cieśninie
Bosfor. P F

1.
W 1914 r. wojska państw centralnych walczyły na wszystkich frontach na
podstawie planu wojny błyskawicznej stworzonego przez feldmarszałka
Alfreda von Schlieffena oraz przeszły do wojny pozycyjnej.

P F

2.
W 1917 r., po bitwie jutlandzkiej, flota niemiecka powróciła do
nieograniczonej wojny podwodnej, wykorzystując swoje U-booty do niszczenia
okrętów wojennych, statków handlowych i pasażerskich.

P F

3.

Zakończenie działań wojennych na froncie wschodnim nastąpiło po podpisaniu
w 1917 r. pokoju w Brześciu nad Bugiem między rosyjskim Rządem
Tymczasowym i państwami centralnymi, reprezentowanymi przez Niemcy i
Austro-Węgry.

P F
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Grupa B Klasa ....................

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

III LO PP - I wojna światowa

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

( ... / 1 p.)

2 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Przed wybuchem I wojny światowej Niemcy i Francja rywalizowały o

( ... / 1 p.)

3 Przeczytaj tekst i wykonaj polecenie.
Uwagi cesarza niemieckiego Wilhelma II na temat rozmów z rządem brytyjskim (1908 r.) 
Flota niemiecka nie jest budowana przeciw komukolwiek i również nie przeciw Anglii. Lecz odpowiednio do
naszych potrzeb. Zostało to powiedziane zupełnie wyraźnie w Ustawie Morskiej i nie uległo zmianie w ciągu
ostatnich jedenastu lat. Ustawa ta jest wykonywana aż do ostatniego paragrafu: czy to się podoba lub nie
podoba Brytyjczykom, to nas nie wzrusza. Jeśli pragną wojny, to niechże oni ją rozpoczną, my się tego nie
lękamy.

Źródło: D.L. George, Wspomnienia wojenne, tłum. M. Kwiatkowski, A. Pański, t. 1, Warszawa 1938, s. 30.
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy
fałszywych.

( ... / 1 p.)

4 Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji. Następnie zaznacz właściwe
dokończenie każdego z podanych zdań. 
Podczas I wojny światowej działania wojenne przybrały postać wojny
pozycyjnej, co jest widoczne na ilustracji. Polegała ona na
A. wyposażeniu żołnierzy w nowy rodzaj hełmów.
B. uzbrojeniu żołnierzy w indywidualną broń strzelecką.
C. kopaniu linii połączonych głębokich okopów.
D. tworzeniu sieci łączności podziemnej.

( ... / 1 p.)

5 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Podczas I wojny światowej jako pierwsi czołgów użyli

( ... / 1 p.)

1. W wyniku wyścigu zbrojeń do użycia wprowadzono okręty podwodne. P F

2. Francja podpisała tajny układ z Niemcami i Austro-Węgrami. P F

3. Mocarstwa europejskie rywalizowały ze sobą w koloniach. P F

A. Maroko. B. Indie. C. Sachalin. D. Australię.

1. Cesarz niemiecki wykluczał ryzyko wybuchu wojny pomiędzy Niemcami a
Wielką Brytanią. P F

2. Zbrojenia morskie były przedmiotem sporu pomiędzy mocarstwami na
początku XX w. P F

A. Belgowie. B. Francuzi. C. Niemcy. D. Brytyjczycy.



strona 4 z 4

6 Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tabeli są prawdziwe, czy fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest
prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

( ... / 1 p.)

7 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Robotniczo-Chłopską Armią Czerwoną kierował

( ... / 1 p.)

8 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Od lipca 1917 r. na czele Rządu Tymczasowego w Rosji stał

( ... / 1 p.)

9 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
W lutym 1917 r. w Rosji obalono rządy

( ... / 1 p.)

10 Oceń, czy poniższe zdania dotyczące rewolucji w Rosji są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach
prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

( ... / 1 p.)

11 Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F –
jeśli jest fałszywe.

 

( ... / 1 p.)

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

( ... / 1 p.)

1. Niemiecki plan w 1914 r. zakładał w pierwszej kolejności szybkie pokonanie
Francji. P F

2. W bitwie pod Tannenbergiem zwyciężyli Niemcy. P F

3. Stany Zjednoczone włączyły się do I wojny światowej w 1917 r. po stronie
państw centralnych. P F

A. Lew Trocki. B. Grigorij Rasputin. C. Włodzimierz Lenin. D. Feliks Dzierżyński.

A. Lew Trocki. B. Aleksander Kiereński. C. Włodzimierz Lenin. D. Feliks Dzierżyński.

A. Lwa Trockiego. C. Mikołaja II Romanowa.
B. Włodzimierza Lenina. D. Aleksandra Kiereńskiego.

1. Główną przyczyną wybuchu rewolucji lutowej był kryzys ekonomiczny
spowodowany klęską w wojnie z Japonią. P F

2. Do kobiet, które w marcu 1917 r. próbowały bezskutecznie zdobyć chleb i
protestowały, dołączyło kilka tysięcy protestujących robotników. P F

3. Wezwani żołnierze odmówili strzelania do protestujących, ale Duma
Państwowa opowiedziała się po stronie cara. P F

1. „Serdeczne porozumienie” zostało zawarte między Wielką Brytanią a
Włochami. P F

2. Pierwszy karabin maszynowy skonstruowano w Niemczech. P F

3. Do rozstrzygającej bitwy w wojnie rosyjsko-japońskiej doszło obok wyspy
Cuszima. P F

1.
W 1917 r., po bitwie jutlandzkiej, flota niemiecka powróciła do
nieograniczonej wojny podwodnej, wykorzystując swoje U-booty do
niszczenia okrętów wojennych, statków handlowych i pasażerskich.

P F

2.
W 1914 r. wojska państw centralnych walczyły na wszystkich frontach na
podstawie planu wojny błyskawicznej stworzonego przez feldmarszałka
Alfreda von Schlieffena oraz przeszły do wojny pozycyjnej.

P F

3.

Zakończenie działań wojennych na froncie wschodnim nastąpiło po podpisaniu
w 1917 r. pokoju w Brześciu nad Bugiem między rosyjskim Rządem
Tymczasowym i państwami centralnymi, reprezentowanymi przez Niemcy i
Austro-Węgry.

P F


