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

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

klasa 7 I wojna światowa 5

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

( ... / 1 p.)

2 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
II wojna bałkańska została wywołana przez

( ... / 1 p.)

3 Zapoznaj się z opisami konfliktów z początku XX w., a następnie każdemu z nich przyporządkuj
odpowiadającą mu nazwę – wybierz ją spośród oznaczonych literami A–D. 

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 3 p.)

4 Zapoznaj się z rysunkiem satyrycznym i wykonaj
polecenia.
a) Wyjaśnij, jaki problem przedstawiono na ilustracji. 
b) Wyjaśnij, jaki wpływ na wybuch I wojny światowej
miała sytuacja ukazana na ilustracji. 
podpis na kotle: Bałkańskie kłopoty

( ... / 2 p.)

5 Ułóż podane wydarzenia z okresu I wojny światowej w porządku chronologicznym. Wstaw cyfry od 1
do 5, rozpoczynając od wydarzenia, które miało miejsce najwcześniej. 
….. – bitwa pod Verdun 
….. – przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny 
….. – bitwa pod Tannenbergiem 
….. – traktat brzeski 
….. – bitwa pod Gorlicami

( ... / 1 p.)

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

A. Turcję. B. Grecję. C. Bułgarię. D. Rumunię.

1. Konflikt rozpoczęła rywalizacja
o podbój Korei. Działania wojenne
wybuchły w lutym 1904 r. i
przyniosły dotkliwe klęski
wojskom rosyjskim zarówno na
lądzie, jak i na morzu. Walki
wywołały falę rewolucyjnych
wystąpień w Rosji. 

2. Wojnę wywołała Bułgaria
niezadowolona z podziału
europejskich posiadłości Turcji.
Przeciwko niej wystąpiła koalicja
złożona z Serbii, Rumunii, Grecji,
Czarnogóry i Turcji.

3. Walki wywołane przez koalicję
złożoną z Serbii, Bułgarii,
Czarnogóry i Grecji. Ich skutkiem
było pozbawienie Turcji większości
ziem w Europie.

A. I wojna bałkańska B. wojna rosyjsko-japońska C. wojna krymska D. II wojna bałkańska



strona 2 z 4

6 Przyporządkuj każdemu z podanych opisów odpowiadające mu pojęcie, wybierając spośród
oznaczonych literami A–C.  
1. Walczące strony zajmują silnie umocnione okopy, front nieznacznie się przesuwa. Długotrwałe walki
prowadzą do ogromnych strat w ludziach. ...... 
2. Walczące strony prowadzą nieregularne działania zbrojne. Niewielkie oddziały podejmują walkę z ukrycia,
nękając przeciwnika. ......
A. Działania partyzanckie.     B. Operacje ofensywne.      C. Wojna pozycyjna.

( ... / 1 p.)

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

( ... / 1 p.)

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

( ... / 1 p.)

9 Zapoznaj się z drzewem genealogicznym oraz opisem. Następnie zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Tablica genealogiczna rodu Romanowów (fragment)

Podjął decyzję o zawarciu porozumień z Francją i Wielką Brytanią oraz przystąpieniu do wojny, która
zakończyła się katastrofą polityczną Rosji i tragedią jego rodziny. Zginął wraz z żoną i dziećmi zamordowany
przez bolszewików.                                       
Przedstawiciel rodu Romanowów, którego dotyczy opis, to

( ... / 1 p.)

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

( ... / 1 p.)

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

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

A. Paweł I. B. Aleksander I. C. Aleksander III. D. Mikołaj II.

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



strona 3 z 4

11 Przyporządkuj wymienionym poniżej postaciom właściwą charakterystykę.

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

( ... / 1 p.)

12 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Aktywną działalność na rzecz niepodległości Polski w trakcie I wojny światowej prowadził w Stanach
Zjednoczonych

( ... / 1 p.)

13 Przyporządkuj do poszczególnych osób właściwe opisy.

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

( ... / 4 p.)

14 Przyporządkuj odpowiednie postacie do podanych informacji biograficznych. 

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 3 p.)

15 Rozwiąż krzyżówkę. Hasłem będzie miejsce bitwy z okresu I wojny światowej – podaj, na którym
froncie do niej doszło oraz jaki rodzaj broni wówczas zastosowano po raz pierwszy. 
1. Państwo na Bałkanach, któremu jako pierwszemu Austro-Węgry wypowiedziały wojnę w 1914 r.  
2. Radykalny odłam socjalistów, na którego czele stał Włodzimierz Lenin. 
3. Miejsce podpisania rozejmu kończącego I wojnę światową.  
4. Rzeka, nad którą rozegrała się bitwa w 1914 r. – powstrzymano tam natarcie Niemców na Paryż. 
5. Państwo, które wygrało wojnę z Rosją w latach 1904–1905.

HASŁO: …………………………………………………………………………... 
Front: ……………………………………………………………………………… 
Rodzaj broni: ………………………………………………………………………

( ... / 5 p.)

1. Aleksander Kiereński A. Rosyjski polityk, przywódca bolszewików. Po
zwycięstwie rewolucji październikowej stanął na
czele Rady Komisarzy Ludowych.

2. Włodzimierz Lenin B. Polski komunista, brał udział w rosyjskich
rewolucjach. Był szefem Czeki – organu, który
zwalczał wrogów nowego ustroju.

3. Lew Trocki C. Najbliższy współpracownik żony cara Mikołaja II.
Podawał się za mnicha. Cieszył się dużymi wpływami
na rosyjskim dworze.

4. Feliks Dzierżyński D. Rosyjski polityk, który po rewolucji lutowej i
abdykacji cara Mikołaja II w lipcu 1917 r. objął urząd
premiera Rządu Tymczasowego.
E. Polityk i członek partii bolszewickiej. Stał na czele
Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej.

A. Roman Dmowski. B. Józef Piłsudski. C. Ignacy Jan Paderewski. D. Józef Haller.

1. Roman Dmowski A. Pianista i polityk, działał na rzecz niepodległości
Polski w Stanach Zjednoczonych.

2. Thomas Woodrow Wilson B. W 1918 r. przedstawił program pokojowy, w
którym postulował utworzenie niepodległej Polski.

3. Józef Piłsudski C. Dowodził armią polską we Francji, zwaną
Błękitną Armią.

4. Józef Haller D. Stał na czele I Brygady Legionów Polskich.
E. W 1917 r. założył Komitet Narodowy Polski z
siedzibą w Szwajcarii.

1. car rosyjski, który sprawował
władzę do 1917 r.

2. sławny polski pianista, który
działał w Stanach Zjednoczonych
na rzecz odzyskania niepodległości
przez Polskę.

3. prezydent Stanów
Zjednoczonych, który w 1918 r.
postulował powstanie niepodległej
Polski.

A. Grigorij Rasputin B. Mikołaj II C. Thomas Woodrow Wilson D. Józef Haller E. Ignacy Jan Paderewski
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16 Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia. 
……………………………………………………….. – armia polska utworzona we Francji w 1917 r.;
dowodził nią generał Józef Haller. 
……………………………………………………….. – rodzaj wojny, w którym linia frontu jest stała i
umocniona przez okopy oraz zasieki. 
……………………………………………………….. – odmowa złożenia przysięgi na wierność cesarzowi
Niemiec przez I i III Brygadę Legionów Polskich w 1917 r.

( ... / 3 p.)


