Kod uczestnika

dzień

miesiąc

rok

„Walka o granice. Lata 1918 – 1920”.
Konkurs wiedzy historycznej
w ramach VII edycji przedsięwzięcia „Rozwinąć skrzydła, pamiętając o przeszłości ”.
Test konkursowy.
Instrukcja dla uczestnika.
1. Sprawdź, czy test zawiera 10 numerowanych stron. Ewentualne braki zgłoś prowadzącemu
konkurs.
2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod ( wylosowany numer). Uzupełnij datę.
3. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
4. W zadaniach 1 – 25 podane są cztery odpowiedzi: a, b, c, d. W karcie odpowiedzi został
im przyporządkowany następujący układ kratek:

a□
5.

b□

c□

d□

Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj kratkę przy odpowiadającej jej literze, np. gdy
wybrałeś a

a

b□

c□

d□

6. Odpowiedzi zaznaczaj długopisem.
7. Staraj się nie popełniać błędów przy wypełnianiu karty odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz,
błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź.

a

b

c□

d□

8. Zadania 1 – 25 są punktowane 0 – 1 p. Odpowiedzi zaznacz w karcie odpowiedzi na str. 9.
9. Pozostałe zadania wykonuj zgodnie z poleceniami.
10. Za cały test można uzyskać maksymalnie 51 punktów.
11. Czas pracy 70 minut.

Powodzenia
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„ Nie rzucim ziemi skąd nasz ród ,
nie damy pogrześć mowy…”
M. Konopnicka „Rota”

1. W 1918 roku przybył z Berlina do Warszawy Józef Piłsudski. Zaznacz dokładną datę
tego wydarzenia. (0 – 1p)
a)
b)
c)
d)

10 listopada rano
11 listopada
13 listopada rano
25 grudnia.

2. W którym z miast nie powstał w 1918 roku ośrodek władzy państwowej? (0 – 1p)
a)
b)
c)
d)

w Warszawie;
w Lublinie
w Krakowie
w Gdyni.

3. Na czele Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, który 11 listopada
1918 r. oddał się do dyspozycji Józefa Piłsudskiego stał: (0 – 1p)
a) Roman Dmowski
b) Ignacy Daszyński
c) Gabriel Dubiel
d) Wacław Sieroszewski.
4. Po nieudanej misji tworzenia rządu przez Daszyńskiego na czele ogólnopolskiego
rządu ludowo – socjalistycznego stanął: (0 – 1p)
a) Jędrzej Moraczewski
b) Leopold Skulski
c) Jan Hebdzyński
d) Władysław Grabski.
5. Nowy Rząd ogłosił dekret o powołaniu ważnego urzędu. Było to: (0 – 1p)
a) Senat Rzeczpospolitej
b) Sejm Śląski
c) Ministerstwo Informacji
d) Urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa.
6. Na progu swej niepodległości Polska musiała jednocześnie prowadzić kilka wojen.
Z którym państwem Rzeczpospolita nie prowadziła wojny? (0 – 1p)
a) Ukrainą (1918 – 1919)
b) Szwecją ( 1920 – 1921)
c) Niemcami (1918 – 1921)
d) Czechami (1919 – 1920).
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7. Ułożeniem stosunków w powojennym świecie miała się zająć konferencja pokojowa,
która odbyła się w: ( 0 – 1p)
a) Sztokholmie
b) Wiedniu
c) Jałcie
d) Paryżu.
8. Do konferencji pokojowej, od dłuższego czasu, odpowiednią akcję przygotowawczą
w sprawie polskiej prowadził na Zachodzie: (0 – 1p)
a) Emigracyjny Rząd Rzeczpospolitej Władysława Grabskiego
b) Komitet Narodowy Polski z Romanem Dmowskim na czele
c) Konfederacja Polski Niepodległej Kazimierza Sosnkowskiego
d) Rząd Polski Jędrzeja Moraczewskiego.
9. Na czele polskiej delegacji na konferencję pokojową stali: (0 – 1p)
a) Kazimierz Dłuski i Michał Sokolnicki
b) Antoni Sujkowski i Bolesław Wieniawa –Długoszowski
c) Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski
d) Józef Piłsudski i Roman Dmowski.
10. Na konferencji pokojowej odbudowę silnego państwa polskiego poparł jedynie:
(0 – 1p)
a) Premier Francji Georges Clemenceau
b) Prezydent USA Woodrow Wilson
c) Premier Wielkiej Brytanii David L. Georg
d) Premier Włoch Vittorio E. Orlando.
11. W drugiej połowie listopada 1918 roku Polacy zaczęli ustanawiać własną
administrację samorządową na terenie Wielkopolski. Na sejmie dzielnicowym
utworzono: (0 – 1p)
a) Wielką Radę Ochrony Państwa
b) Nową Naczelną Radę Ludową
c) Wielkopolski Klub Obywatelski
d) Polski Komitet Ekonomiczny.
12. Czynnikiem przyspieszającym wybuch powstania był przyjazd i wystąpienie w hotelu
Bazar w Poznaniu : (0 – 1p)
a) Gen. Józefa Dowbor – Muśnickiego
b) Romana Dmowskiego
c) Józefa Piłsudskiego
d) Ignacego Jana Paderewskiego.
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13. Zgodnie z postanowieniami konferencji pokojowej na terenach spornych miedzy
Polską a Niemcami zarządzono Plebiscyty. Pierwszy z nich przeprowadzono: (0-1p)
a) 11 lipca 1920 r. na Warmii, Mazowszu i Powiślu
b) 11 lipca 1920 r. na Warmii, Mazurach i Powiślu
c) 15 lipca 1920 r. na Warmii, Mazurach i Powiślu
d) 11 lipca 1920 r. na Śląsku, Warmii i Powiślu.
14. Trzecie powstanie śląskie wybuchło w maju i trwało do lipca 1921 roku. Na jego czele
stanął: (0 – 1p)
a) Gen. Tadeusz Rozwadowski
b) Gen. Józef Dowbor – Muśnicki
c) Gen Józef Haller
d) Wojciech Korfanty.
15. Pod koniec października 1918 r. wycofujące się ze Lwowa siły austriacki przekazały
broń Ukraińcom., którzy zajęli dużą część Galicji Wschodniej i proklamowali ZURL.
Co oznacza ten skrót?: (0 – 1p)
a) Zachodnioukraińska Republika Ludowa
b) Zachodnia Ukraina Republiki Ludowej
c) Zjednoczona Ukraińska Republiki Ludowej
d) Zjednoczenie Ukraińskiej Rady Ludowej.
16. Młodzieży polskiej i nielicznym wojskowym udało się odbić część Lwowa z rąk
ukraińskich. Wiosną rząd polski skierował w ten rejon: (0 – 1p)
a) Legiony Polskie gen. Dąbrowskiego
b) Błękitną Armię gen. Józefa Hallera
c) Pierwszą Kadrową Józefa Piłsudskiego
d) Polską Organizację Wojskową.
17. Na wschodzie groźniejszym przeciwnikiem od Ukrainy była Rosja. Do pierwszych walk
wojsk polskich z bolszewikami doszło: (0 – 1p)
a) w lutym 1918 r.
b) w lutym 1919 r.
c) w listopadzie 1919 r.
d) w lipcu 1920 r.
18. W sierpniu 1920 r. bolszewicy podeszli pod Warszawę. Walki o miasto trwały: (0 – 1p)
a) Od 1 do 13 sierpnia
b) Od 13 do 30 sierpnia
c) Od 13 do 25 sierpnia
d) Od 20 do 31 sierpnia.
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19. Hasło wzywające do walki z bolszewikami w 1920 roku brzmiało: (0 – 1p)
a) „ Polska w potrzebie”
b) „do boju Polsko”
c) „ ojczyzna w niebezpieczeństwie”
d) „Rzeczpospolita wzywa”.
20. Ogólny plan bitwy, która miała przynieść zwycięstwo nad Armią Czerwoną,
opracowano: (0 – 1p)
a) w nocy z 5 na 6 sierpnia w warszawskim Belwederze
b) w nocy z 5 na 6 sierpnia w krakowskich Oleandrach
c) w nocy z 5 na 6 sierpnia na Zamku Królewskim
d) w nocy z 5 na 6 sierpnia w Łazienkach Królewskich.
21. Naczelny wódz opracował 6 sierpnia 1920 r. rozkaz o przygotowaniu decydującego
przeciwuderzenia polskiego na Front Zachodni. Współtwórcą tego rozkazu był:
(0 – 1p)
a) Gen. Władysław Sikorski
b) Gen. Franciszek Latinik
c) Gen. Tadeusz Rozwadowski
d) Józef K. Leśniewski.
22. Od północy, w kierunku na Kock , Toruń i Włocławek obchodziły Warszawę : (0 – 1p)
a) Siły gen. Tuchaczewskiego
b) Konna Armia Budionnego
c) Siły Siergieja Kamieniewa
d) Armia Czerwona Gaja Bżyszkiana.
23. Prowadzone przez Piłsudskiego natarcie, po rozbiciu zgrupowań wojsk sowieckich
wyszło na tyły oddziałów Tuchaczewskiego. Miał to miejsce: (0 – 1p)
a) W okolicach Piotrogrodu
b) Pod Radzyminem
c) Pod Puławami i Dęblinem
d) Pod Kockiem i Cycowem.
24. Odrodzone państwo polskie zajmowało terytorium o powierzchni: (0 – 1p)
a) 838 tys. km2
b) 388 tys. km2
c) 338 tys. km2
d) 883 tys. km2.
25. Polska odrodziła się jako rzeczpospolita wielu narodów. Miała bardzo wysoki odsetek
mniejszości narodowych o około: ( 0 -1p)
a) Jedna piąta ogółu mieszkańców
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b) Jedna czwarta ogółu mieszkańców
c) Jedna trzecia ogółu mieszkańców
d) Połowa ogółu mieszkańców.
26. Od pierwszych dni wolności siły polityczne kraju spierały się o własne zasługi w dziele
odbudowy niepodległości. Połącz ugrupowanie i drogę prowadzącą do
niepodległości. Do cyfry dopisz odpowiednią literę (pod tabelką) (0 – 2p)
l.p.

1.
2.

ugrupowanie

Droga do niepodległości

Narodowi demokraci

Czyn legionowy
Rola warstw plebejskich – robotników i
piłsudczycy
włościan – największa ofiara w procesie
spełniania marzeń wolnościowych
3.
C
Udział Kościoła katolickiego w rozbudzaniu
Konserwatyści
aspiracji narodowych Polaków
4.
D
O swym losie polityczno – państwowym
Chrześcijańscy demokraci
zadecydował sam naród
5.
E
Działania dyplomatyczne i wola mocarstw
Socjaliści i ludowcy
zachodnich, przede wszystkim Francji i
Wielkiej Brytanii.
Uzupełnij zapis- dopisz odpowiednią literę :
1______;

2______;

A
B

3______;

4______;

5______

27. Zapisz trzy cechy charakteryzujące sytuację gospodarczą, społeczną odrodzonej
Polski. (0 – 3p )

 ______________________________________________________
______________________________________________________
 ______________________________________________________
______________________________________________________
 ______________________________________________________
______________________________________________________
28. Do diagramu wpisz odpowiednie nazwiska lub imiona, a następnie odczytaj hasło z
pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu. Wyjaśnij kim była ta postać. (0 – 8p)
1. Władysław – tymczasowy
kierownik rządu od 5XI –
14XI1918
2. Imię Daszyńskiego.
3. Jędrzej – prezydent ministrów
17XI 1918 – 16 I 1919
4. Imię Skulskiego
5. Nazwisko Prezesa Rady
ministrów 24VII 1920 – 13 IX
1921

1
2
3
4
5
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29. Przeczytaj uważnie tekst, a następnie zaznacz (pod tabelką zapisz jedną cyfrę i jedną
literę), kto i kiedy wypowiedział zacytowane słowa: (0 – 1p)
„ Wreszcie zwróćcie , panowie, niechybną i baczną uwagę na niedomagania naszego
życia gospodarczego, upośledzonego przez gospodarkę obcych i zrujnowanego silnie
przez wojnę i okupację. W tej dziedzinie należyte uregulowanie spraw znajdującego
się w upadku przemysłu i niezbędnych reform agrarnych w duchu postępu i wielkich
demokracji Zachodu stworzy zdrowe podstawy dla siły duchowej narodu i trwałe
podstawy dla budowy jego przyszłości.”
1

Józef Piłsudski

A

2

Jędrzej Moraczewski

B

Pierwsze posiedzenie Sejmu
Ustawodawczego
Inauguracyjne posiedzenie Rady
Ministrów

Odpowiedź: ____________

30. Jedną z koncepcji ukształtowania się granic Rzeczpospolitej była koncepcja zwana
inkorporacyjną. W 3 – 4 zdaniach wyjaśnij jakie miały być zasady tworzenia nowego
państwa polskiego: ( 0 – 4p)

 __________________________________________
__________________________________________
 __________________________________________
__________________________________________
 __________________________________________
__________________________________________
31. Zaznacz literą P (w kratce obok) wyrażenia określające federacyjną koncepcję
państwa, wg Józefa Piłsudskiego: ( 0 – 2p)

□ granice na zachodzie trzeba wywalczyć
□ granica wschodnia jest kwestią otwartą i należy ją wywalczyć
□ Polska połączy się w ramach federacji z Ukrainą, Białorusią, Łotwą i Litwą.
32. Każdemu wydarzeniu podanemu w tabeli przyporządkuj skutek – dobierz go spośród
oznaczonych literami: A-B-C-D. W każdym wierszu tabeli zaznacz literę, którą
oznaczono wybrany skutek. (0 – 3p)
3.1.
3.2.
3.3

wydarzenia
Powstanie planu generała Tadeusza Rozwadowskiego
Bitwa pod Komarowem
Podpisanie pokoju ryskiego

A
A
A

Skutki
B
C
B
C
B
C

D
D
D
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Skutki:

A.
B.
C.
D.

Ustalenie granicy polsko – sowieckiej.
Bitwa Warszawska.
Rozbicie Armii Konnej Budionnego.
Włączenie Wileńszczyzny do Polski.

33. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z czasów walk o wschodnią granicę

rzeczypospolitej. Wpisz właściwą literę w odpowiednie miejsce na osi czasu. (0 – 3p)

□

□

□

□

□

□

□

A. Powołanie Rady Obrony Państwa
B. Walki o Lwów z Ukraińcami
C. Włączenie Litwy Środkowej do Polski
D. Sojusz Józefa Piłsudskiego z Semenem Petlura
E. Bitwa nad Niemnem
F. Ofensywa kijowska wojsk polsko – ukraińskich
G. Bitwa warszawska.

Koniec testu.
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KARTA ODPOWIEDZI

0
Kod uczestnika

dzień

3

2

miesiąc

0

2

0

rok

KARTA KOMISJI KONKURSOWEJ
Numery zadań

Punkty do
zdobycia

1 – 25.

25p

26

2p

27

3p

28

8p

29

1p

30

4p

31

2p

32

3p

33

3p

suma

51p

Punkty
uzyskane

____________________________________________
podpis sprawdzającego
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Nr
zad.

Odpowiedzi

Pkt.

Nr
zad.

Odpowiedzi

1

a□ b□

c□

d□

14

a□

2

a□ b□

c□

d□

15

a□ b□ c□ d□

3

a□ b□

c□

d□

16

a□ b□ c□ d□

4

a□ b□

c□

d□

17

a□ b□ c□ d□

5

a□ b□

c□

d□

18

a□ b□ c□ d□

6

a□ b□

c□

d□

19

a□ b□ c□ d□

7

a□ b□

c□

d□

20

a□ b□ c□ d□

8

a□ b□

c□

d□

21

a□ b□ c□ d□

9

a□ b□

c□

d□

22

a□ b□ c□ d□

10

a□ b□

c□

d□

23

a□ b□ c□ d□

11

a□ b□

c□

d□

24

a□ b□ c□ d□

12

a□ b□

c□

d□

25

a□ b□ c□ d□

13

a□ b□

c□

d□

Pkt.

b□ c□ d□

Suma punktów

/25
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