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

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

3LOHistoria PR II RP

1 Przyporządkuj do poszczególnych osób właściwe opisy.

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

( ... / 1 p.)

2 Przyporządkuj do poszczególnych osób właściwe opisy.

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

( ... / 1 p.)

3 Do podanych informacji biograficznych przyporządkuj imię i nazwisko postaci.

1. _____ 2. _____

( ... / 2 p.)

4 Przyporządkuj do wydarzeń poniższe postanowienia.

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

( ... / 2 p.)

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

( ... / 1 p.)

1. Eugeniusz Kwiatkowski A. Przywódca Narodowej Demokracji
2. Ignacy Jan Paderewski B. Matematyk, złamał kod maszyny szyfrującej

Enigma.
3. Władysław Reymont C. Minister przemysłu, wspierał budowę portu w

Gdyni i COP-u.
4. Roman Dmowski D. Polski polityk i pianista o światowej sławie.

E. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

1. Hanka Ordonówna A. Działacz niepodległościowy, naczelnik
odrodzonego państwa polskiego.

2. Gabriel Narutowicz B. Minister spraw zagranicznych za rządów sanacji.
3. Maria Dąbrowska C. Czołowa pisarka w dwudziestoleciu

międzywojennym.
4. Józef Piłsudski D. Pierwszy prezydent II Rzeczypospolitej.

E. Popularna piosenkarka oraz aktorka teatralna i
filmowa.

1. Prezydent II Rzeczypospolitej w latach 1922–1926. A. Wojciech Korfanty
2. Minister przemysłu i handlu, miał szczególny
wkład w budowę portu w Gdyni i Centralnego
Okręgu Przemysłowego.

B. Stanisław Wojciechowski

C. Eugeniusz Kwiatkowski

1. Konferencja w Locarno A. wyznaczenie strefy wpływów ZSRS i Niemiec
2. Pakt Ribbentrop–Mołotow B. wzajemna pomoc wobec inwazji niemieckiej
3. Układ sojuszniczy z Wielką Brytanią i Francją C. nienaruszalność niemieckiej granicy zachodniej
4. Zajęcie Zaolzia D. ultimatum przekazania terytorium

Rzeczypospolitej

1.
Gwarancję bezpieczeństwa międzynarodowego II Rzeczypospolitej stanowiły
układy sojusznicze z Francją i Rumunią oraz pakty o nieagresji z Niemcami i
ZSRS.

P F

2. Po śmierci Józefa Piłsudskiego polską polityką zagraniczną kierował Józef
Beck. P F

3. Bezpośrednim skutkiem zamachu majowego był upadek rządu Chjeno-Piasta. P F

4.
Następcą prezydenta Gabriela Narutowicza został Stanisław Wojciechowski,
który sprawował swoją funkcję do czasu wyboru na ten urząd Ignacego
Mościckiego w czerwcu 1926 r. 

P F
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6 Zanacz wydarzenia, które nastąpiły za rządów sanacji. 
A. wybory brzeskie
B. reforma oświatowa Janusza Jędrzejewicza
C. wybuch wojny celnej z Niemcami
D. powołanie Obozu Zjednoczenia Narodowego
E. wybór Gabriela Narutowicza na prezydenta
F. budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego
G. powołanie rządu Chjeno-Piasta
H. przyłączenie Litwy Środkowej do Polski
I. podpisanie polsko-niemieckiej deklaracji o nieagresji

( ... / 1 p.)

7 Zaznacz cztery wydarzenia, które miały wpływ na ustalenie granic II Rzeczypospolitej. ( ... / 1 p.)

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

( ... / 1 p.)

9 Podaj imiona i nazwiska osób, których dotyczą podane opisy.
Pierwszy prezydent II Rzeczypospolitej, sprawował swój urząd tylko przez kilka dni. Zginął zastrzelony. -
_____________________________________________________
Minister zajmujący się kwestiami gospodarczymi. Przyczynił się do rozbudowy Gdyni i powstania
Centralnego Okręgu Przemysłowego. - ______________________________
Pisarz, zdobywca literackiej Nagrody Nobla za powieść Chłopi  w okresie międzywojennym. -
______________________________________________________
 

( ... / 3 p.)

10 Podaj, z jakich dokumentów pochodzą powyższe fragmenty. Podaj daty roczne ich uchwalenia.
Tekst A 
Artykuł 1. 
Państwo Polskie jest Rzecząpospolitą. 
Artykuł 2. 
Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Organami Narodu w zakresie
ustawodawstwa są Sejm i Senat, w zakresie władzy wykonawczej – Prezydent Rzeczypospolitej łącznie z
odpowiedzialnymi ministrami, w zakresie wymiaru sprawiedliwości – niezawisłe Sądy.
Tekst B 
Artykuł 1. 
1. Państwo Polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli. [...] 
Artykuł 2. 
1. Na czele Państwa stoi Prezydent Rzeczypospolitej. 
2. Na Nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historii za losy Państwa. [...] 
4. W Jego osobie skupia się jednolita i niepodzielna władza państwowa.

Źródło: Dz.U. z [...] Nr 44 poz. 267; Dz.U. z [...] Nr 30 poz. 227.
Tekst A. nazwa dokumentu - 
              rok uchwalenia - 
Tekst B. nazwa dokumentu -
              rok uchwalenia -

( ... / 2 p.)

A. powstanie wielkopolskie D. Bitwa Warszawska
B. wielki kryzys gospodarczy E. plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu
C. zawarcie małego traktatu wersalskiego F. powstania śląskie

1. Armia Konna Budionnego została pokonana w bitwie pod Komarowem. P F

2. Wileńszczyzna została przyłączona do Rzeczypospolitej na mocy postanowień
traktatu wersalskiego. P F

3. O przynależności Gdańska do Polski w okresie międzywojennym zdecydował
wynik plebiscytu. P F



strona 3 z 5

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.)

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

( ... / 1 p.)

14 Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 4, zaczynając od
wydarzenia najwcześniejszego. 
____ – śmierć Józefa Piłsudskiego 
____ – zamach na prezydenta Gabriela Narutowicza
____ – wybory brzeskie 
____ – uchwalenie małej konstytucji

( ... / 1 p.)

15 Wyjaśnij pojęcia. 
A. inkorporacyjna koncepcja granic               B. nowela sierpniowa  

( ... / 2 p.)

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

( ... / 1 p.)

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

( ... / 1 p.)

1. Tereny dawnego zaboru austriackiego cechowały się wysokim poziomem
rozwoju gospodarczego. P F

2. Gdańsk uzyskał status wolnego miasta pod zarządem Ligi Narodów. P F

3. Bitwa Warszawska rozegrała się w 1920 r. P F

1. Pierwszym premierem rządu niepodległej Polski był Jędrzej Moraczewski. P F

2. Józef Piłsudski zmarł w latach 20. XX w. P F

3. Władysław Reymont otrzymał Literacką Nagrodę Nobla za powieść Chłopi. P F

1. W 1918 r. Polacy walczyli z Ukraińcami o Lwów. P F

2. Poznań stał się wolnym miastem w wyniku postanowień traktatu wersalskiego. P F

3. Jednym z najpopularniejszych polskich aktorów okresu międzywojennego był
Eugeniusz Bodo. P F

1. Litwa utrzymywała z Polską dobre relacje sąsiedzkie przez cały okres
międzywojenny. P F

2. Powstania śląskie były skierowane przeciwko bolszewikom. P F

3. Na obszarach Warmii, Mazur i Powiśla przeprowadzono w 1920 r. plebiscyt. P F

1. Rządem uznanym przez państwa ententy w 1919 r. był gabinet Romana
Dmowskiego. P F

2. Plebiscyty miały odbyć się na terenach zamieszkanych częściowo przez
ludność niemiecką. P F

3. Ziemie wchodzące w skład państwa polskiego trudno było ze sobą
zintegrować. P F
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18 Zaznacz wydarzenie chronologicznie pierwsze.
A. Zajęcie Kijowa przez Polaków
B. Pertraktacje polsko-sowieckie w Mińsku
C. Zajęcie Wilna przez Rosjan
D. Utworzenie Rady Obrony Państwa
E. Dymisja rządu Władysława Grabskiego

( ... / 1 p.)

19 Podaj daty roczne poniższych wydarzeń.
Podpisanie aktu o nieagresji z Niemcami – _____ Pakt Ribbentrop–Mołotow – _____
Przyłączenie Zaolzia do Polski – _____ Układ o nieagresji z ZSRS – _____
Układ sojuszniczy z Wielką Brytanią – _____

( ... / 2 p.)

20 Zaznacz wydarzenie chronologicznie pierwsze.
A. Sojusz z atamanem Semenem Petlurą
B. Pertraktacje premiera Grabskiego z bolszewikami
C. Fiasko rozmów z Denikinem
D. Eksterminacja mieszkańców Płocka przez Sowietów
E. Utworzenie rządu Wincenta Witosa

( ... / 1 p.)

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

( ... / 1 p.)

22 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Polski zostały wdrożone poprzez
A. międzynarodowe wsparcie dla powstania wielkopolskiego.
B. pomoc militarną podczas Bitwy Warszawskiej.
C. zaślubiny Polski z morzem.
D. przyłączenie Litwy Środkowej.

( ... / 1 p.)

23 Porównując konstytucję marcową i kwietniową, wyjaśnij, jak zmieniła się pozycja ustrojowa
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Przykładowa odpowiedź:
W konstytucji marcowej Prezydent RP pełnił funkcję głowy państwa, a jego wpływ na władzę
ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą był ograniczony. Nie miał inicjatywy ustawodawczej, a wydawane
przez niego akty prawne wymagały kontrasygnaty premiera lub właściwego ministra. W konstytucji
kwietniowej kompetencje Prezydenta RP znacznie rozszerzono, co spowodowało wzrost znaczenia roli głowy
państwa i wzmocnienie jego pozycji ustrojowej. Prezydent zyskał rozległe uprawnienia wobec władzy
wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. Mógł mianować lub odwołać premiera, prezesa Sądu
Najwyższego i Generalnego Inspektora Sił zbrojnych. Mógł rozwiązać sejm i senat, czy też wydawać dekrety
z mocą ustawy, a w razie wojny mógł mianować swojego następcę.

( ... / 2 p.)

24 Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 7, zaczynając od
wydarzenia najwcześniejszego.
____podpisanie pokoju ryskiego
____podpisanie układu o nieagresji między Polską i ZSRS
____reforma walutowa Władysława Grabskiego
____uchwalenie konstytucji kwietniowej
____zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza
____początek budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego

( ... / 1 p.)

1. Koncepcję inkorporacyjną od federacyjnej odróżniał stosunek do mniejszości
narodowych zamieszkujących terytorium odrodzonej Rzeczypospolitej. P F

2. Mniejszości narodowe stanowiły mniej niż połowę społeczeństwa i
zamieszkiwały głównie Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej. P F

3.
Jedną z najliczniejszych mniejszości narodowych II Rzeczypospolitej byli
Ślązacy, którzy wywalczyli przyłączenie Śląska do Polski w trzech wielkich
powstaniach.

P F
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25 Zapoznaj się z fragmentem Deklaracji praw narodów Rosji z 16 listopada 1917 r. Następnie wybierz
właściwe dokończenie zdania.  
[…] Rada Komisarzy Ludowych postanowiła uznać następujące zasady za podstawę swojej działalności
wobec narodowości Rosji: 
1. Równość i suwerenność narodów Rosji. 
2. Prawo narodów Rosji do swobodnego samookreślenia aż do oderwania się i utworzenia samodzielnego
państwa. 
3. Zniesienie wszelkiego rodzaju przywilejów i ograniczeń narodowościowych i narodowo-religijnych. 
4. Swobodny rozwój mniejszości narodowych i grup etnograficznych zamieszkujących terytorium Rosji.  
Źródło: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 49, Warszawa 1960, s. 15. 
Władze Związku Radzieckiego w swojej polityce  
A. przestrzegały zasad wymienionych w dokumencie. 
B. łamały zasady wymienione w dokumencie. 
C. otwarcie odrzucały zasady wymienione w dokumencie. 
Złamaniem zasad wymienionych w dokumencie była 
A. I wojna światowa.                              C. wojna polsko-bolszewicka. 
B. wojna domowa w Rosji.                     D. II wojna światowa.

( ... / 2 p.)

26 Zapoznaj się z fragmentem konstytucji z 23 kwietnia 1935 r. Następnie zaznacz właściwe dokończenie
każdego z podanych zdań.  
Art.1. 
1. Państwo polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli. […] 
Art. 2. 
1. Na czele państwa stoi prezydent Rzeczypospolitej. 
2. Na nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historii za losy państwa. 
3. Jego obowiązkiem naczelnym jest troska o dobro państwa, gotowość obronną i stanowisko wśród narodów
świata. 
4. W jego osobie skupia się jednolita i niepodzielna władza państwowa. 
Art. 3. 
1. Organami Państwa, pozostającymi pod zwierzchnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej są: Rząd, Sejm,
Senat, Siły Zbrojne, Sądy, Kontrola Państwowa. 
Źródło: S. Rogowski, Historia ustroju i prawa w Polsce 1918–1989. Wybór źródeł, Warszawa 2006, s. s. 81.
1. Prezydentem, który został wymieniony w tekście, był 

2. Konstytucja z 1935 r. określała, że prezydent za swoją działalność jest odpowiedzialny przed

( ... / 2 p.)

27 Zapoznaj się z fragmentem uchwały Sejmu z 20 lutego 1919 r. Następnie zanzacz właściwe dokończenie
zdania. 
1. Władzą suwerenną i ustawodawczą w państwie polskim jest Sejm Ustawodawczy; ustawy ogłasza
Marszałek i z kontrasygnacją Prezesa Ministrów i odnośnego ministra fachowego.  
2. Naczelnik Państwa jest przedstawicielem Państwa i najwyższym wykonawcą uchwał Sejmu w sprawach
cywilnych i wojskowych. 
3. Naczelnik Państwa powołuje rząd w pełnym składzie i na podstawie porozumienia z Sejmem. 
4. Naczelnik Państwa oraz rząd są odpowiedzialni przed Sejmem za sprawowanie swego urzędu. 
Źródło: S. Rogowski, Historia ustroju i prawa w Polsce 1918–1989. Wybór źródeł, Warszawa 2006, s. 57.
1. Cytowany dokument to fragment

( ... / 1 p.)

A. Gabriel Narutowicz. C. Stanisław Wojciechowski.
B. Józef Piłsudski. D. Ignacy Mościcki.

A. parlamentem. B. narodem.   C. armią. D. Bogiem.

A. małej konstytucji. C. noweli sierpniowej.
B. konstytucji marcowej. D. konstytucji kwietniowej.


