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

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

Klasa 8 II wojna światowa 1

1 Podaj datę dzienną wybuchu II wojny światowej. Napisz, które państwo dokonało wów czas agresji na
sąsiedni kraj.

( ... / 2 p.)

2 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Ostatnim starciem regularnych oddziałów polskich w 1939 r. była bitwa

( ... / 1 p.)

3 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
We wrześniu 1939 r. przedstawicieli polskiego rządu internowano 

( ... / 1 p.)

4 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Armia Czerwona wkroczyła w granice Polski

( ... / 1 p.)

5 Skreśl w nawiasie błędne informacje, tak aby powstały zdania prawdziwe. 
1 września 1939 r. na ziemie polskie wkroczyła armia (III Rzeszy / Związku Sowieckiego). 
We wrześniu 1939 r. przedstawicieli polskiego rządu internowano (na Litwie / w Rumunii). Ostatnia bitwa
kampanii wrześniowej rozegrała się pod (Mokrą / Kockiem).

( ... / 1 p.)

6 Zaznacz poprawne zdanie.
A. Wojna zimowa, która toczyła się między Finlandią a ZSRS, rozpoczęła się w styczniu 1940 r.
B. Państwo Vichy, które powstało z północnych terenów Francji, było podporządkowane III Rzeszy.
C. Węgry, Rumunia i Bułgaria były sojusznikami III Rzeszy.

( ... / 1 p.)

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

( ... / 1 p.)

8 Oceń, czy poniższe zdania dotyczące wojny III Rzeszy z ZSRS są prawdziwe, czy fałszywe. Wybierz
„P”, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo „F” – jeśli jest fałszywe.

( ... / 1 p.)

9 Przyporządkuj miejscom bitew z okresu II wojny światowej odpowiednie opisy.

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

( ... / 1 p.)

A. nad Bzurą.  B. na Helu. C. pod Kockiem. D. o Warszawę.

A. na Litwie. B. w Rumunii. C. w Wielkiej Brytanii.

A. 17 września 1940 r. C. 18 września 1939 r.
B. 17 września 1939 r. D. 1 września 1939 r.

1. Realizację planu „Barbarossa” rozpoczęto 22 czerwca 1942 r. P F

2. Dywizje syberyjskie zostały przerzucone na front po uzyskaniu informacji, że
Chiny nie uderzą na ZSRS. P F

3. Konwoje z pomocą dla ZSRS płynęły do portów w Murmańsku i
Archangielsku. P F

1. Władze sowieckie wojnę z Niemcami nazwały wielką wojną ojczyźnianą. P F

2. Klęska pod Moskwą była pierwszą porażką armii niemieckiej na lądzie. P F

3. Oblężenie Leningradu przez wojska niemieckie trwało trzy lata. P F

1. Bzura A. Miejsce bitwy pancernej na froncie wschodnim
stoczonej latem 1943 r.

2. Kursk B. Amerykańska baza wojskowa zaatakowana przez
Japończyków w 1941 r.

3. Pearl Harbor C. Polska placówka wojskowa broniona przez
Polaków w pierwszych dniach wojny.

4. Tobruk D. Rzeka, w której okolicach rozegrała się największa
bitwa kampanii wrześniowej.
E. Twierdza w Afryce, której bronili m.in. żołnierze
Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich.
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10 Przyporządkuj miejscom bitew z okresu II wojny światowej odpowiednie opisy.

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

( ... / 1 p.)

11 Zapoznaj się z amerykańskim rysunkiem propagandowym z czasów II wojny światowej, a następnie
wykonaj polecenia.

Out on a long, long limb – przenośnie: Wiszą na
ostatnim włosku;  
unity – jedność; industry – przemysł. 
a) Opisz scenę przedstawioną na ilustracji. 
b) Wyjaśnij przekaz tej ilustracji. 

( ... / 2 p.)

12 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Pojęcie, które odnosi się do systemu nazistowskiego wprowadzonego na terenach okupowanych, to

( ... / 1 p.)

13 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Pojęcie, które odnosi się do systemu sowieckiego wprowadzonego na terenach okupowanych, to

( ... / 1 p.)

14 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Siedziba najwyższych władz okupacyjnych Generalnego Gubernatorstwa znajdowała się

( ... / 1 p.)

15 Wyjaśnij, w jaki sposób podane wydarzenia wpłynęły na relacje pomiędzy rządem polskim i władzami
ZSRS. W 2–4 zdaniach przedstaw, jak wyglądała sytuacja przed każdym z tych wydarzeń i po nim.  
A. atak Niemiec na ZSRS                                                                                                    B. ujawnienie
informacji o mordzie katyńskim

( ... / 4 p.)

16 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
We wrześniu 1939 r. w Paryżu na prezydenta Polski został zaprzysiężony

( ... / 1 p.)

1. Kock A. Miejscowość, w której pobliżu rozegrała się bitwa
nazywana „polskimi Termopilami”.

2. Pearl Harbor B. Miejsce bitwy pancernej na froncie wschodnim,
stoczonej latem 1943 r.

3. Wizna C. Polska placówka wojskowa broniona przez
Polaków w pierwszych dniach wojny.

4. Westerplatte D. Miejscowość, w której okolicy doszło do
kapitulacji ostatniej regularnej jednostki polskiej.
E. Amerykańska baza wojskowa zaatakowana przez
Japończyków w 1941 r.

A. kolektywizacja wsi. B. sowietyzacja. C. volkslista. D. paszportyzacja.

A. volkslista. B. volkslista. C. „gadzinówka”. D. paszportyzacja.

A. w Warszawie. B. w Poznaniu. C. w Krakowie. D. w Lublinie.

A. Bolesław Bierut. C. Władysław Raczkiewicz.
B. Stanisław Mikołajczyk. D. Władysław Sikorski.
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17 Zapoznaj się z niemieckim plakatem propagandowym z 1943 r., a następnie wykonaj polecenia.

a) Opisz scenę przedstawioną na plakacie.                                                                      b) Wyjaśnij,
dlaczego władze niemieckie upowszechniały ten plakat. 

( ... / 2 p.)

18 Przyporządkuj do polskich jednostek wojskowych miejsca stoczonych przez nich bitew.

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____

( ... / 1 p.)

19 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Oddziały polskiej 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej brały udział w walkach pod

( ... / 1 p.)

20 Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Wybierz „P”, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo
„F” – jeśli jest fałszywe.

( ... / 1 p.)

21 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Konflikt na Wołyniu na tle etnicznym wybuchł pomiędzy

( ... / 1 p.)

22 Przedstaw, w jaki sposób wymienione postacie starały się nieść pomoc Żydom w okupowanej Polsce.  
A. Jan Karski  
B. Józef i Wiktoria Ulmowie 

( ... / 2 p.)

1. 1 Dywizja Pancerna A. Arnhem
2. 2 Korpus Polskich Sił Zbrojnych B. Wielka Brytania
3. 1 Dywizja Piechoty C. Falaise
4. Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich D. Narwik
5. 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa E. Monte Cassino
6. Dywizjon 303 F. Lenino

G. Tobruk

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

1. Narodowe Siły Zbrojne były organizacją zbrojną, która była podporządkowana
politycznie Polskiej Partii Socjalistycznej. P F

2. Polscy komuniści utworzyli swoje oddziały wojskowe o nazwie Gwardia
Ludowa „Wolność, Równość, Niezawisłość”. P F

3. Bataliony Chłopskie były związane z działającą przed wybuchem wojny partią
Stronnictwo Ludowe. P F

A. Ukraińcami i Niemcami. C. Polakami i Litwinami.
B. Ukraińcami i Polakami. D. Polakami i Rosjanami.
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23 Zaznacz zdanie prawdziwe.
A. Powstanie warszawskie upadło na początku października 1945 r. 
B. Powstanie warszawskie upadło na początku października 1944 r.
C. Powstanie warszawskie wybuchło pod koniec sierpnia 1944 r.

( ... / 1 p.)

24 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
W styczniu 1945 r. Armię Krajową rozwiązał

( ... / 1 p.)

25 Spośród podanych postaci zaznacz dwie, które zostały skazane przez sowiecki sąd w procesie
szesnastu. 
A. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”
B. August Emil Fieldorf „Nil”
C. Tadeusz Komorowski „Bór”
D. Antoni Chruściel „Monter”  
E. Jan Stanisław Jankowski

( ... / 1 p.)

26 Zapoznaj się z tekstem źródłowym. Następnie oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe.
Wybierz „P”, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo „F” – jeśli jest fałszywe.
Nastała nowa sytuacja w Polsce na skutek jej zupełnego oswobodzenia przez Armię Czerwoną. Wymaga to
utworzenia tymczasowego Rządu Polskiego, który będzie mógł być oparty na szerszej podstawie, niż to było
możliwe przed niedawnym oswobodzeniem Polski zachodniej. Działający obecnie w Polsce Rząd Tymczasowy
powinien być wobec tego przekształcony na szerszej podstawie z włączeniem przywódców demokratycznych z
samej Polski i od Polaków z zagranicy.  
Źródło: Wiek XX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998, s. 227.

( ... / 1 p.)

27 Dopisz w wyznaczonych miejscach imiona i nazwiska opisanych postaci.  
…………………………………………….. – generał Wojska Polskiego, dowódca 2 Korpusu Polskich Sił
Zbrojnych walczącego m.in. we Włoszech.  
…………………………………………….. – major Wojska Polskiego, który po klęsce kampanii
wrześniowej kontynuował walkę na czele oddziału partyzanckiego.  
…………………………………………….. – generał, który objął stanowiska premiera i naczelnego wodza
po klęsce Polski w 1939 r.

( ... / 3 p.)

28 Przyporządkuj do poszczególnych postaci historycznych właściwe opisy.

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

( ... / 1 p.)

A. Leopold Okulicki. B. August Emil Fieldorf. C. Jan Stanisław Jankowski. D. Bolesław Bierut.

1. Przytoczone sprawozdanie zostało sporządzone w grudniu 1943 r. P F

2. W sprawozdaniu znalazła się zapowiedź utworzenia Tymczasowego Rządu
Jedności Narodowej. P F

3. Powyższe sprawozdanie zawiera podsumowanie rozmów pomiędzy Józefem
Stalinem a delegacją Rządu Tymczasowego RP. P F

1. Henryk Dobrzański A. komendant główny ZWZ i AK
2. Władysław Anders B. premier polskiego rządu emigracyjnego
3. Stefan Rowecki C. przewodniczący Krajowej Rady Narodowej
4. Władysław Sikorski D. dowódca Armii Polskiej utworzonej na terytorium

ZSRS
E. dowódca jednego z pierwszych polskich
oddziałów partyzanckich


