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

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

IV LO PP - II wojna światowa

1 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.  
Największa bitwa kampanii polskiej 1939 r. odbyła się

( ... / 1 p.)

2 Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli  jest fałszywe. ( ... / 1 p.)

3 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
Marszałek Philippe Pétain stanął na czele 
A. ruchu oporu wobec Niemców (Résistance).  
B. ambasady francuskiej w Berlinie.  
C. rządu w Vichy kolaborującego z Niemcami.   
D. Komitetu Wolnych Francuzów w Londynie.

( ... / 1 p.)

4 Dokończ zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród podanych.
W 1940 r. Niemcy nie podbili

( ... / 1 p.)

5 Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. ( ... / 1 p.)

6 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Decyzję o „ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej” podjęli Niemcy podczas konferencji w 

( ... / 1 p.)

7 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
USA przystąpiły do II wojny światowej w wyniku japońskiego ataku na

( ... / 1 p.)

A. pod Mokrą. B. na Westerplatte. C. pod Wizną. D. nad Bzurą.

1. W chwili ataku ZSRS na Polskę prezydentem Rzeczypospolitej był Ignacy
Mościcki. P F

2. W wyniku kampanii wrześniowej Niemcy zajęli tereny leżące na wschód od
Wisły. P F

A. Danii.  B. Francji.  C. Grecji.   D. Wielkiej Brytanii. E. Norwegii.

1. Atak na ZSRS przeprowadziły wojska niemieckie oraz węgierskie. P F

2. Niemcy zaatakowały ZSRS po zakończeniu wojny z Wielką Brytanią. P F

A. Tallinie.  B. Norymberdze.  C. Wannsee. D. Monachium.

A. Midway. B. Nowy Jork. C. Pearl Harbor. D. Hiroszimę.
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8 Zapoznaj się z tekstem źródłowym. Następnie  oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę
„P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.
Prezydent Stanów Zjednoczonych i Premier p. Churchill, reprezentujący Rząd Jego Królewskiej Mości w
Zjednoczonym Królestwie, spotkali się na morzu. [...] 
Po wtóre, nie pragną oni zrealizować żadnych zmian terytorialnych, które by nie zgadzały się ze swobodnie
wyrażonymi życzeniami ludów zainteresowanych; 
Po trzecie; szanują oni prawo wszystkich ludów do wybrania sobie formy rządów, pod jaką chcą żyć, i pragną
oni, żeby przywrócono prawa suwerenne i autonomie tym, którym je odebrano siłą; 
Po czwarte, bez uszczerbku dla swych zobowiązań, będą oni usiłowali ułatwić wszystkim państwom wielkim i
małym, zwycięzcom i zwyciężonym, korzystanie z dostępu, na stopie równości, do handlu i surowców świata,
potrzebnych im dla ich pomyślności gospodarczej. 
Po piąte, pragną oni doprowadzić do skutku jak najściślejszą współpracę pomiędzy wszystkimi narodami w
dziedzinie gospodarczej w celu zapewnienia wszystkim lepszych warunków pracy, postępu gospodarczego i
bezpieczeństwa społecznego [...]. 
Wiek XX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 205–206.

( ... / 1 p.)

9 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
Kartę atlantycką podpisali przywódcy 

( ... / 1 p.)

10 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Oddziały polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej brały udział w walkach pod

( ... / 1 p.)

11 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
W grudniu 1944 r. nieudaną ofensywę w Ardenach przeprowadziły wojska 
A. niemieckie.  
B. amerykańskie.  
C. brytyjskie.
D. polskie.

( ... / 1 p.)

12 Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. ( ... / 1 p.)

13 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
W obradach konferencji poczdamskiej nie wziął udziału
A. prezydent Harry Truman.
B. prezydent Franklin D. Roosevelt.  
C. premier Winston Churchill. 
D. dyktator ZSRS Józef Stalin.

( ... / 1 p.)

1. Powyższy dokument został podpisany 14 sierpnia 1941 r. na brytyjskim
pancerniku „Prince of Wales”. P F

2. W trakcie trwania działań wojennych dokument podpisało 46 państw, m.in.
ZSRR. P F

3. Stany Zjednoczone reprezentował podczas tego spotkania z Winstonem
Churchillem prezydent Harry Truman. P F

A. Japonii i Chin.  C. USA i Kanady.
B. Francji i Wielkiej Brytanii. D. Wielkiej Brytanii i USA.

A. Tobrukiem. B. Falaise. C. Monte Cassino. D. Arnhem.

1. Jugosławia została wyzwolona spod okupacji niemieckiej przez oddziały
brytyjskie i amerykańskie. P F

2. Już po kapitulacji III Rzeszy doszło w Jugosławii do bitwy z Niemcami pod
Poljaną. P F
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14 Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy
fałszywych.

( ... / 1 p.)

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

( ... / 1 p.)

1. W 1941 r. ustasze utworzyli faszystowskie Niezależne Państwo Chorwackie, na
którego czele stał Ante Pavelić. P F

2. Zdobycie Lebensraumu było jednym z uzasadnień niemieckiej polityki
ekspansji w kierunku wschodnim. P F

3. W ramach „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” jednostkami SS
dowodził Herman Göring. P F

1.
W okupowanej Jugosławii do walki z Niemcami przystąpili komunistyczni
partyzanci Josipa Broza-Tito oraz prokrólewskie podziemie z oddziałami
czetników pod wodzą generała Dražy Mihailovicia.

P F

2. Pojęciem Holokaust określa się niemiecką politykę prześladowania i zagłady
prawie 6 milionów Żydów w okresie II wojny światowej. P F

3. Decyzje w sprawie „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” zapadły na
konferencji w Wannsee koło Berlina w 1944 r. P F


