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

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

3LOHistoria PR 20lecie międzywojenne

1 Przyporządkuj do podanych opisów odpowiedniego polityka.

1. _____ 2. _____

( ... / 1 p.)

2 Przyporządkuj do podanych opisów odpowiedniego polityka.

1. _____ 2. _____

( ... / 1 p.)

3 Do podanych opisów przyporządkuj odpowiedniego polityka.

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 1 p.)

4 Przyporządkuj wydarzenia wymienionym niżej państwom.

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

( ... / 4 p.)

5 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
Józef Stalin przejął władzę w ZSRS
A. przed ogłoszeniem NEP.
B. po konferencji w Monachium.
C. po przejęciu władzy przez Adolfa Hitlera.
D. w tym samym roku co Benito Mussolini we Włoszech.

( ... / 1 p.)

1. Stał na czele oddziałów wojskowych, które
wystąpiły przeciwko lewicowej władzy w Hiszpanii.
W wojnie domowej uzyskał poparcie faszystowskich
sojuszników: Włoch i Niemiec.

A. Francisco Franco

2. Jako przywódca Narodowej Partii Faszystowskiej
w 1922 r. objął urząd premiera we Włoszech. Przyjął
tytuł duce, wprowadził system jednopartyjny w
państwie, rozbudowywał armię i policję polityczną.

B. Benito Mussolini

C. Adolf Hitler

1. Po śmierci Włodzimierza Lenina przejął władzę w
ZSRS. Przeprowadził nacjonalizację przemysłu i
kolektywizację rolnictwa.

A. Józef Stalin 

2. Na początku lat 20. XX w. stanął na czele partii
nazistowskiej i zorganizował nieudany pucz
monachijski. W 1933 r. objął urząd kanclerza
Niemiec, a wkrótce zdobył pełnię władzy w kraju. 

B. Francisco Franco 

C. Adolf Hitler

1. Brytyjski premier, zwolennik polityki łagodzenia
niemieckich żądań terytorialnych, czego dowodem
była jego postawa podczas konferencji w Monachium
w 1938 r.

A. Józef Stalin

2. Po śmierci Włodzimierza Lenina przejął władzę w
ZSRS. Przeprowadził nacjonalizację przemysłu i
kolektywizację rolnictwa.  

B. Francisco Franco

3. Na początku lat 20. XX w. stanął na czele partii
nazistowskiej i zorganizował nieudany pucz
monachijski. W 1933 r. objął urząd kanclerza
Niemiec, a wkrótce zdobył pełnię władzy w kraju.

C. Adolf Hitler

D. Neville Chamberlain

1. Włochy A. zajęcie Albanii
2. Japonia B. masakra w Nankinie
3. Niemcy C. ludobójstwo w Szanghaju
4. Hiszpania D. wystąpienie z Ligi Narodów w 1933 r.

E. trzyletnia wojna domowa
F. działalność Brygad Międzynarodowych
G. użycie broni chemicznej w Etiopii
H. utworzenie Mandżukuo
I. zajęcie Nadrenii
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6 Zaznacz wydarzenia, które odnoszą się do budowania państwa totalitarnego w Niemczech.
A. zorganizowanie tzw. nocy kryształowej
B. ogłoszenie kolektywizacji rolnictwa
C. demilitaryzacja Nadrenii
D. ogłoszenie ustaw norymberskich
E. przyjęcie ustawy o specjalnych pełnomocnictwach dla rządu
F. wojna z Abisynią
G. delegalizacja partii politycznych i związków zawodowych

( ... / 1 p.)

7 Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia. 
_________________________________________ – dokument, w którym m.in. Polska zobowiązała się do
przestrzegania praw mniejszości narodowych. 
_________________________________________ – program reform ekonomiczno-społecznych,
wprowadzony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych w 1933 r. w celu naprawy sytuacji gospodarczej
państwa. 
_________________________________________ – nurt w sztuce dwudziestolecia międzywojennego,
którego przedstawiciele fascynowali się nowoczesną techniką i rozwojem miast.

( ... / 3 p.)

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

( ... / 1 p.)

9 Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia. 
___________________________________________ – organizacja utworzona po I wojnie światowej, której
celem było zachowanie pokoju na świecie. 
___________________________________________ – określenie wydarzenia z 1934 r., podczas którego
zamordowano przywódców SA (stanowili wewnątrzpartyjną opozycję wobec Hitlera) w Niemczech.  
___________________________________________ – obozy pracy w Rosji Sowieckiej, a następnie w
ZSRS.

( ... / 3 p.)

10 Wstaw numery od 1 do 5, tak aby podane wydarzenia ułożyły się w kolejności chronologicznej. 
_____ – powstanie Ligi Narodów 
_____ – obrady konferencji w Locarno 
_____ – „czarny czwartek” na giełdzie w Nowym Jorku 
_____ – objęcie urzędu kanclerza przez Adolfa Hitlera 
_____ – zakończenie wojny domowej w Hiszpanii

( ... / 1 p.)

11 Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 5, zaczynając od
wydarzenia najwcześniejszego.
___ podpisanie traktatu pokojowego w Trianon 
___ uzyskanie niepodległości przez Irlandię 
___ wybuch Wielkiego Kryzysu w USA 
___ przyjęcie planu Dawesa 
___ wstąpienie ZSRR do Ligi Narodów

( ... / 1 p.)

12 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Państwami, które powstały po Wielkiej Wojnie, ale utraciły niepodległość przed wybuchem II wojny
światowej, były

( ... / 1 p.)

1. Niemcy, Włochy i Japonia utworzyły sojusz pod koniec lat 30. XX w. P F

2. Polityka NEP-u w gospodarce została wprowadzona w ZSRS przez Stalina. P F

3. W dwudziestoleciu międzywojennym ludzie coraz częściej korzystali z
transportu samochodowego. P F

A. Austria i Czechosłowacja. C. Albania i Estonia.
B. Litwa i Łotwa. D. Węgry i Finlandia.
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13 Zaznacz wydarzenia, które nastąpiły po dojściu Hitlera do władzy.
A. Faszystowski marsz na Rzym.
B. Podpisanie traktatu monachijskiego.
C. „Noc długich noży”.
D. Zawarcie układu w Rapallo.
E. Atak Japonii na Chiny.
F. „Czarny czwartek” na giełdzie w Nowym Jorku.
G. Wybuch wojny domowej w Hiszpanii.

( ... / 1 p.)

14 Wymień cztery cechy faszyzmu włoskiego. ( ... / 2 p.)

15 Wymień cztery podobieństwa w sposobie przejęcia władzy przez Adolfa Hitlera w Niemczech oraz
Benita Mussoliniego we Włoszech.

( ... / 2 p.)

16 Zaznacz wydarzenie chronologicznie pierwsze. ( ... / 1 p.)

17 Uzupełnij tekst, wpisując brakujące wyrażenia.
Niemcy i ZSRS nawiązały współpracę w kwietniu 1922 r. na koferencji w __________. Niemcy obiecały
wysłać _____________________________, ___________________    oraz udzielić kredytów. ZSRS w
zamian obiecały udostępnić _____________________    oraz wysłać _____________. Oba kraje były
wspólnie zainteresowane likwidacją ___________.     

( ... / 3 p.)

18 Zaznacz wydarzenie chronologicznie pierwsze.
A. utworzenie ZSRS
B. wielka czystka
C. początek rządów Stalina
D. traktat w Rapallo
E. wprowadzenie Nowej Polityki Ekonomicznej

( ... / 1 p.)

19 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
Obrady Zgromadzenia Ligi Narodów odbywały się w

( ... / 1 p.)

20 Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj zadania.
Źródło. Fragment dokumentu 
Art. 2 Rząd Polski zobowiązuje się udzielić zupełnej i całkowitej ochrony życia i wolności wszystkim
mieszkańcom bez względu na urodzenie, narodowość, język, rasę czy religię. Wszyscy mieszkańcy Polski będą
mieli prawo swobodnego wykonywania praktyk zarówno publicznie, jak i prywatnie każdej wiary, religii lub
wierzenia, o ile praktyki te nie będą w niezgodzie z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. [...] 
Art. 7 Wszyscy obywatele polscy bez względu na rasę, język lub religię będą równi wobec prawa i korzystać
będą z tych samych praw obywatelskich i politycznych. 
Źródło: S. Sierpowski, Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego. Tom pierwszy: 1917–1926,
Poznań 1989, s. 126–127.
a) Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Przywołany w tekście traktat został podpisany w roku                                                 
A. 1918.        B. 1921.         C. 1922.          D. 1924.
b) Określ, jakie znaczenie miało zacytowane porozumienie dla Polski.

( ... / 2 p.)

A. traktaty w Locarno D. dojście Mussoliniego do władzy
B. pucz monachijski E. Poprawna odpowiedź: pucz monachijski
C. „noc długich noży”

A. Londynie. B. Brukseli. C. Paryżu. D. Genewie.


