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Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ................................

Liczba punktów ...... / 24

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

( ... / 1 p.)

1. 30 września 1939 r. nowym prezydentem Polski został
Władysław Anders. P F

2. Po klęsce wrześniowej przedstawiciele najwyższych władz
Polski zostali internowani na Węgrzech. P F

3. Polski rząd na emigracji został uznany przez władze Francji i
Wielkiej Brytanii od razu po utworzeniu. P F

2 Wyjaśnij znaczenie podanych terminów.

Holokaust – .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
łapanka – ...........................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
mały sabotaż – ..................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

( ... / 3 p.)

3 1. Rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad [ZSRS] uznaje, że traktaty sowiecko-
niemieckie z 1939 roku, dotyczące zmian terytorialnych w Polsce, utraciły swą moc. [...]
3. Oba rządy zobowiązują się wzajemnie do udzielania sobie wszelkiego rodzaju pomocy i
poparcia w obecnej wojnie przeciwko hitlerowskim Niemcom.

                        Źródło: Wiek XX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, 
                                                                                                         Warszawa 2002, s. 257.

Napisz, z jakiego dokumentu pochodzi poniższy fragment oraz podaj datę jego
podpisania.

( ... / 2 p.)

4 Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń. W tym celu wpisz cyfry od 1 do
5, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszego. 
….. – odnalezienie przez Niemców grobów katyńskich
….. – podpisanie układu Sikorski–Majski
….. – utworzenie Armii Polskiej generała Andersa w ZSRS
….. – prośba rządu polskiego o zbadanie sprawy katyńskiej przez Międzynarodowy
Czerwony Krzyż
….. – zabiegi Wielkiej Brytanii o uregulowanie stosunków rządu polskiego z ZSRS

( ... / 1 p.)
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5 Przyporządkuj do poszczególnych postaci historycznych właściwe opisy. ( ... / 1 p.)

1. Henryk Dobrzański
2. Władysław Anders
3. Stefan Rowecki
4. Władysław Sikorski

1. ….., 2. ….., 3. ….., 4. …..

A. komendant główny ZWZ i AK
B. premier polskiego rządu

emigracyjnego
C. przewodniczący Krajowej Rady

Narodowej
D. dowódca Armii Polskiej utworzonej

na terytorium ZSRS
E. dowódca jednego z pierwszych

polskich oddziałów partyzanckic

6 Uzupełnij tabelę dotyczącą represji stosowanych przez niemieckie i sowieckie władze
wobec Polaków w czasie II wojny światowej. W tym celu zapisz wyrażenia z ramki w
odpowiednich kolumnach.

( ... / 1 p.)

wywożenie na roboty do III Rzeszy, zamienianie świątyń w magazyny, osadzanie w
obozach koncentracyjnych, przymusowe przesiedlenia do Kazachstanu lub na Syberię,
mord na polskich oficerach w Katyniu, aresztowanie polskich uczonych w Krakowie,

łapanki na ulicach, osadzanie w łagrach

Okupacja niemiecka Okupacja sowiecka
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7 Zapoznaj się z mapą, a następnie uzupełnij poniższy tekst. Przyporządkuj do
każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A–C. 

Na mapie widać, że wschodnią granicę obszaru II RP, na którym Niemcy tworzyli obozy
koncentracyjne i obozy zagłady, wyznacza linia 2.1. ….. . Jednak tylko nieliczne spośród
nich – w tym między innymi obóz w Oświęcimiu – powstały na terytorium, które u
schyłku 1939 r. znajdowało się w granicach 2.2. ….. . Wyraźnie większy był obszar, na
którym tworzono same getta. Jedno z nich powstawało na przykład w wysuniętym daleko
na południe 2.3. ….. . 
2.1. A. Wisły           B. Bugu          C. dawnej granicy II RP i ZSRS
2.2. A. ZSRS           B. Niemiec     C. Generalnego Gubernatorstwa
2.3. A. Chełmnie     B. Pińsku        C. Stanisławowie

( ... / 3 p.)

8 Podaj trzy przyczyny upadku powstania warszawskiego. ( ... / 3 p.)

9 Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 
Oddziały polskiej Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich brały udział w walkach
pod 
A. Falaise.
B. Tobrukiem.
C. Monte Cassino.
D. Arnhem.

( ... / 1 p.)
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10 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.)

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

( ... / 2 p.)

12 Zapisz w tabeli imiona i nazwiska osób, których dotyczą podane opisy. ( ... / 2 p.)

Biografia Imię i nazwisko

Był generałem Wojska Polskiego,
premierem rządu polskiego na emigracji i
Naczelnym Wodzem Polskich Sił
Zbrojnych. Zginął w katastrofie na
Gibraltarze. 

 

Podczas wojny działała w organizacji
„Żegota”, zajmująca się niesieniem
pomocy ludności żydowskiej. Uratowała
około 2,5 tys. dzieci żydowskich.
Umieszczała je w polskich rodzinach i
sierocińcach. 
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13 Wstaw znak „x” obok zdań prawdziwych. ( ... / 1 p.)

Najważniejsze cele polityczne planu „Burza” zostały osiągnięte.

Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r.

Decyzję o wybuchu powstania warszawskiego podjął pułkownik Antoni
Chruściel, ps. Monter.

 Powstańcy warszawscy zostali uznani w trakcie trwania walk za żołnierzy sił
alianckich.

14 Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Polska organizacja wspierana przez ZSRS podczas II wojny światowej to
A. Armia Krajowa.
B. Związek Patriotów Polskich.
C. Związek Jaszczurczy.
D. Służba Zwycięstwu Polski.

( ... / 1 p.)


