
Polska iświat w latach II wojnyświatowej- test wielostopniowy- kl. IV

Zadanie 1.
Podaj daty następujących wydarzeń

A. Bitwa o Wielką Brytanię...........................................
B. Napaść Niemiec na ZSRR.........................................
C. Wybuch wojny na Dalekim Wschodzie....................
D. Lądowanie Sprzymierzonych w Normandii..............
E. Konferencja w Jałcie..................................................

Zadznie2.
Do podanych pojęć i nazw przyporządkuj definicję. Obok każdego pojęcia wpisz numer

odpowiadającej mu definicji.
A. Lend- Lease Akt.........................................................
B. Enigma........................................................................
C. Deportacja...................................................................
D. Cichociemni................................................................
E. Okupacja.....................................................................

1. zrzucani w kraju skoczkowie spadochronowi
2. zajęcie cudzego terytorium przy użyciu siły i sprawowanie tam władzy
3. maszyna szyfrująca
4. zesłanie na przymusowy pobyt
5. ustawa upoważniająca prezydenta USA do sprzedaży, pożyczki towarów i

broni państwom będącym w stanie wojny z Niemcami i Włochami

Zadanie 3.
Która z podanych przyczyn wybuchu powstaniawarszawskiego jest fałszywa. Wpisz znak X

w miejscach wypunktowanych.
1. wykazanie siły bojowej AK...........................................
2. przeciwdziałanie siłom lewicy, które utworzyły PKWN...........................
3. opanowanie Warszawy przed wkroczeniem Rosjan.....................................
4. przeciwdziałanie siłom, które utworzyły RJN...........................................

Zadanie4.
Uzupełnij tekst:

Po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie Rzeczypospolitej..................................1939r
zerwaniu uległy stosunki dyplomatyczne między Polską a ZSRR.
W lipcu 1941r rozpoczęły się rozmowy..............................................Władysława Sikorskiego
z ambasadorem ZSRR w Wielkiej Brytanii.................................................Podpisany
30.07.1941r układ stwierdził,że traktat.......................................stracił swą moc. Oba rządy
postanowiły przywrócić wzajemne stosunki dyplomatyczne i zapowiadały utworzenie
..................................... w ZSRR a także zobowiązano się udzielić ...........................
obywatelom polskim deportowanym w głąb ZSRR.

Zadanie 5.
Wskaż właściwą odpowiedź wpisując znak X w wykropkowane miejsce.

A. Rząd Tymczasowy utworzony 31.XII.1944r był



1. wynikiem kompromisu między PKWN a rządem w Londynie......................
2. rządem przekształconym z PKWN.................................................................
3. wynikiem przeniesienia się rządu londyńskiego do Warszawy.....................

B. Akcja pacyfikacyjna AB oznaczała :
1. likwidację gettażydowskiego w Warszawie...............................................
2. przesiedlenie Polaków z terenów włączonych do III Rzeszy......................
3. likwidacja przedstawicieli inteligencji polskiej...........................................

C. Podczas spotkania „WielkiejTrójki” w Teheranie uzgodniono,że „drugi
front”otworzy:

1. inwazja na Sycylię....................................
2. inwazja na Francję....................................
3. lądowanie w Jugosławii.............................

D. „Rząd Vichy” na czele z marszałkiem Petainem władał
1. północną częścią Francji.................................................
2. południową częścią Francji.............................................
3. prawie całą Francją bez Alzacji i Lotaryngii

Zadanie 6.
Przyporządkuj dowódcę lub działacza następującym organizacjom. Obok nazwiska wpisz

właściwe oznaczenie.
A. Służba Zwycięstwu Polski
B. Rada Jedności Narodowej
C. Związek Patriotów Polskich
D. Nie
E. Bataliony Chłopskie

1. Wanda Wasilewska.................................
2. Kazimierz Pużak...................................
3. Emil Fieldorf..........................................
4. Franciszek Kamiński..............................
5. Michał Karaszewicz-Tokarzewski...........

Zadanie 7.
W oparciu o zamieszczone pytania dokonaj analizy tekstuźródłowego:

A. Nazwij rodzajźródła historycznego
B. Co to jest manifest?
C. Jakie zmiany w Polsce zapowiadali autorzy dokumentu?
D. Kto i w jakich okolicznościach ogłosił poniższy dokument?
E. W jakim celu poniższy dokument został wydany?

Manifest PKWN – Chełm- 22 lipca 1944r
„Do Narodu Polskiego !
(...) Krajowa Rada Narodowa, tymczasowy parlament narodu polskiego, powołała:

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego jako legalną tymczasową władzę wykonawczą
dla kierowania walką wyzwoleńczą narodu, zdobycia niepodległości i odbudowy
państwowości polskiej. Krajowa Rada Narodowa i Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
działają na podstawie konstytucji 17 marca 1921r, jedynie obowiązującej konstytucji legalnej,
uchwalonej prawnie(...)

Rodacy!
(...)Chwytajcie za broń! Bijcie Niemców wszędzie, gdzie ich napotkacie. Atakujcie ich
transporty, udzielajcie informacji, pomagajcieżołnierzom polskim i sowieckim(...)
Polacy w kraju i na emigracji!
Polacy w niewoli niemieckiej!



Stawajcie do walki o wolność Polski o powrót do Matki- Ojczyzny starego polskiego
Pomorza iŚląska Opolskiego, o Prusy Wschodnie, o szeroki dostęp do morza, o polskie słupy
graniczne nad Odrą!
PKWN przystępuje do odbudowy państwowości polskiej, deklaruje uroczyście przywrócenie
wszystkich swobód demokratycznych, równości obywateli bez różnic rasy, wyznania i
narodowości, wolności organizacji politycznych, zawodowych prasy, sumienia,(...)
(...)PKWN przystąpi natychmiast do urzeczywistnienia szerokiej reformy rolnej.
PKWN stawia przed sobą jako bezpośrednie zadanie natychmiastową poprawę bytu szerokich
rzesz narodu.(...)
Zadanie 8.
Wskaż właściwą odpowiedź wpisując znak X w miejsce wykropkowane.

A. W Norwegii w walkach pod Narwikiem uczestniczyła :
1. Dywizja Pancerna gen. Maczka
2. Samodzielna Brygada Spadochronowa gen. Sosabowskiego
3. Brygada Strzelców Podhalańskich gen. Szyszko – Bohusza

B. Dowódcą II Korpusu Polskiego na zachodzie był:
1. gen. Anders............................
2. gen. Kukiel............................
3. gen. Maczek............................

C. Ostatnią próbą przejęcia inicjatywy strategicznej przez Niemców na froncie
wschodnim była bitwa:

1. pod Stalingradem......................
2. na łuku kurskim.........................
3. pod Lenino................................

Zadanie 9.
W oparciu o tekst i wiadomości odpowiedz na pytania umieszczone pod cytatem:

Dwight David Eisenhover, kampania tunezyjska 1943r.
(...) Alexander osiągnął na zachodzie linię, z której miał zamiar rozpocząć swe ostateczne
uderzenie, (...) 5 maja można było rozpocząć ostateczne natarcie. Już wkrótce mieliśmy
rozstrzygające wyniki. Na lewym skrzydle amerykański II korpus z niektórymi jednostkami
francuskich oddziałów „Goumiers” wspaniale posuwał się do przodu, pokonując poważne
przeszkody i zdobywając 7 maja Bizertę. Na południu brytyjska 1 armia pod dowództwem
gen. Andersona, wykonując główne zadania, znalazła się w Tunisie mniej więcej w tym
samym czasie, gdy II korpus dotarł do Bizerty.
Natychmiast po dokonaniu wyłomu Alexanderpospiesznie wysłał jednostki pancerne
brytyjskiej 1 armii do przodu poprzez bazę na półwyspie Bon, dokąd, jak przypuszczał,
Niemcy będą próbowali się wycofać. Szybka akcja Alexandra przekreśliła rozpaczliwe
nadzieje nieprzyjaciela, mimoże tysiące jegożołnierzy walczyło jeszcze w rozproszonych
grupach na froncie 1 armii. Od tej chwili rozpoczęto operację typu oczyszczania terenu.
Wprawdzie gdzie-niegdzie walkitrwały do12.05. Sam Rommel, przewidując widocznie
nieunikniony finał i szczerze pragnąc uratować własną skórę, uciekł przed ostateczną klęską.
Obalony został mit niezwyciężonego Rommla i hitlerowskiej armii.(...)

1. wymień strony walczące
2. podaj nazwiska głównodowodzących
3. jakim wynikiem zakończyła się wojna w północnej Afryce

Mariola Steuer-Cebula


