
 

 

                    
 

 

 
 

 

Konkurs tematyczny: 
 „Ani na chwilę nie złożyliśmy broni…”  

Polacy w walce podczas II wojny światowej 1939-1945 

dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 

 

 

Etap szkolny 
 

Organizatorzy:  

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie we współpracy z:  

Województwem Małopolskim i  Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu 

Niepodległościowego 

oraz 

Kuratorium Oświaty w Krakowie 

 

                                     

 

 

Dane ucznia – proszę wpisać lub przypiąć tzw. metryczkę po rozkodowaniu pracy: 

 

Imię i nazwisko  ................................................................................................................................... 

Nazwa szkoły    ............................................................................................................................. ....... 

Imię i nazwisko opiekuna naukowego .......................................................................................... 

 

 

Kod pracy  

Liczba uzyskanych 

punktów 

 

Podpisy członków 

komisji 
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Instrukcja dla ucznia: 

Drogi Gimnazjalisto! 

1. Przed Tobą zestaw 23 zadań konkursowych, w których możesz uzyskać maksymalnie 

40 punktów. Sprawdź, czy zestaw konkursowy zawiera 9 stron. Ewentualny brak 

zgłoś komisji. 

2. Na rozwiązanie zestawu masz 90 minut. Komisja konkursowa 15 minut przed końcem 

przypomni Ci o upływającym czasie.  

3. Pracuj uważnie, używając jedynie pióra lub długopisu koloru czarnego lub 

niebieskiego. Odpowiedzi udzielane przy użyciu ołówka nie będą oceniane. 

4. Nie podpisuj kartek imieniem ani nazwiskiem. 

5. Pamiętaj, aby nie używać korektora. 

6. Rozwiązania zadań wypełnij czytelnie w wyznaczonych miejscach na pracy. 

7. Staraj się nie popełniać błędów. Błędnie zaznaczoną odpowiedź przekreśl i zaznacz 

właściwą odpowiedź. Możesz się poprawić tylko jeden raz.  

8. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie innym, spowoduje 

wykluczenie Cię z udziału w konkursie. 

 

Życzymy Ci powodzenia! 

Autorzy zadań i Organizatorzy Konkursu 

 

 

Zad. 1. (0-2 pkt) 

Kto jest autorem poniższych słów. Podaj imię i nazwisko oraz funkcję, jaką pełnił. 

 „Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. Celem musi być nie dotarcie do jakiejś 

oznaczonej linii, lecz zniszczenie żywej siły. Bądźcie bezlitośni”.  

 

autor:      ………………………………………………………………  

funkcja:  ………………………………………………........................ 

 

 

Zad. 2. (0-1 pkt) 

Podaj nazwę dokumentu podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939 r., z którego 

pochodzi poniższy fragment: 

„W razie terytorialnych i politycznych zmian na obszarach należących do państwa polskiego 

strefy interesów Niemiec i ZSRS będą rozgraniczone w przybliżeniu wzdłuż rzek Narwi, Wisły 

i Sanu. Zagadnienie, czy interesy obu stron czynią pożądanym utrzymanie niepodległego 

państwa polskiego i jakie mają być granice tego państwa, może być ostatecznie rozstrzygnięte 

dopiero w toku dalszych wydarzeń politycznych. W każdym razie oba rządy rozwiążą tę 

sprawę w drodze przyjaznego obopólnego porozumienia”. 

 

nazwa dokumentu:      ……………………………………………………………………………….  
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Zad. 3. (0-2 pkt) 

W bitwie nad Bzurą, która została stoczona pomiędzy 9 – 20 września 1939 r., walczyły 

oddziały należące do armii: 

a) Pomorze 

b) Lublin 

c) Prusy 

d) Poznań 

 

 

Zad. 4. (0-3 pkt) 

Ostatnią bitwę w wojnie obronnej 1939 roku stoczyła Samodzielna Grupa Operacyjna 

„Polesie”. Podaj nazwisko dowódcy, miejscowość, gdzie doszło do starcia i miesiąc,  

w który została rozegrana: 

dowódca:      ………………………………………………………….  

miejscowość:  ………………………………………………............... 

miesiąc:  ………………………………………………........................ 

 

 

Zad. 5. (0-1 pkt.) 

W 1939 roku do terytorium III Rzeszy zostały włączone następujące ziemie polskie  

(w zaznaczeniu odpowiedzi pomoże Ci poniższa mapa):  

a) Śląsk, Białostockie, Łódzkie 

b) Pomorze, Śląsk, Wielkopolska 

c) Lubelskie, Pomorze, Warszawskie 

d) Rzeszowskie, Wielkopolska, Krakowskie 
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Zad. 6. (0-1 pkt.) 

Major kawalerii Wojska Polskiego. W czasie II wojny światowej po klęsce Polaków       

w wojnie obronnej 1939 roku utworzył oddział partyzancki, który walczył z Niemcami 

do wiosny 1940 r. Powstał o nim film fabularny, którego tytuł brzmi tak samo jak jego 

pseudonim. Był to: 

a) Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” 

b) Henryk Dobrzański „Hubal” 

c) Emil Fieldorf „Nil” 

d) Józef Kuraś „Ogień” 

 

 

Zad. 7. (0-1 pkt) 

W roku 1939 prezydentem Rządu RP na emigracji został: 

a) Tomasz Arciszewski 

b) Władysław Sikorski 

c) Władysław Raczkiewicz 

d) Kazimierz Sosnkowski 

 

 

Zad. 8. (0-2 pkt) 

Zaznacz (w miejscu wykropkowanym przy odpowiednim podpunkcie)  

numerem 1 – wydarzenie, które odbyło się jako pierwsze,  

numerem 2 – wydarzenie, które odbyło się jako ostatnie 

a) zamach na Franza Kutscherę   ( ……….) 

b) powstanie ZWZ   ( ……….) 

c) udział Wojska Polskiego w bitwie o Monte Cassino   ( ……….) 

d) wybuch Powstania Warszawskiego   ( ……….) 

e) udział lotników polskich w bitwie o Anglię   ( ……….) 

f) podpisanie układu Sikorski-Majski  ( ……….)   

 

 

Zad. 9. (0-1 pkt)  

Rząd polski na emigracji reprezentowany był w okupowanym kraju przez:  

a) Kierownictwo Walki Cywilnej 

b) Delegaturę Rządu na Kraj 

c) Biuro Polityczne 

d) Komitet Obrony Narodowej 
 

 

Zad. 10. (0-1 pkt) 

Pod Tobrukiem walczyła: 

a) Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich 

b) Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich 

c) Brygada Spadochronowa gen. Sosabowskiego 

d) 1 Dywizja Piechoty im. T. Kościuszki 

 

Zad. 11. (0-2 pkt)  

Przeczytaj uważnie przytoczone niżej fragmenty dotyczące udziału Polaków                   

w kampaniach i bitwach II wojny światowej. Rozpoznaj miejsca bitew/kampanii i wpisz 

właściwe nazwy spośród podanych: kampania wrześniowa 1939 roku, Narwik, Monte 

Cassino, Falaise 
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a) Z właściwą sobie bystrością i umiejętnością taktycznej oceny terenu dojrzał na mapie 

najbardziej istotny punkt topograficzny, którego opanowanie decydowało o przecięciu 

Niemcom drogi odwrotu, na wschód i na północny wschód. Punktem tym był - obok 

Chambois - kompleks wzgórz Mont-Ormel, 262 północne i 262 południowe, leżący 

bezpośrednio na północny wschód od Chambois. Ten kompleks wzgórz, ze względu na 

swój charakterystyczny kształt, nazwał Maczek tego dnia „Maczugą”, i odtąd tak się 

on nazywał w rozkazach, meldunkach, rozmowach, artykułach i w historiach 

pułkowych. Poprzez Mont-Ormel prowadziły drogi z lasów Goufferne, przez 

Chambois, oraz z Trun. Mont-Ormel łącznie z miasteczkiem Chambois stały się 

obecnie kluczowym rejonem operacji całej 21 Grupy Armii i od tego dnia obydwie te 

nazwy wymieniane były nieustannie w rozkazach polskich, brytyjskich, amerykańskich, 

francuskich i... niemieckich. Powtarzają się one wielokrotnie w opisach operacji 

Falaise dokonywanych przez autorów wojskowych, poczynając od Eisenhowera  

i Montgomery’ego. 

 

Jest to bitwa/kampania: …………………………………………………… 

 

b) Nagle bohaterski zespół kawalerzystów w sile około paruset koni wyłonił się w galopie 

z zarośli. Nacierali oni mając w środku rozwinięty sztandar... Wszystkie niemieckie 

karabiny maszynowe umilkły, a tylko działa strzelały. Ich ogień stworzył zaporę 

liniową na przestrzeni 300 metrów przed niemieckimi liniami. Polscy kawalerzyści 

nacierali całym pędem jak na średniowiecznych obrazach! Na czele wszystkich 

galopował dowódca z podniesioną szablą. Widać było, jak malała odległość pomiędzy 

grupą polskich kawalerzystów a ścianą niemieckiego ognia. Szaleństwem było 

kontynuować tę szarżę na spotkanie śmierci. A jednak Polacy przeszli!” 

 

Jest to bitwa/kampania: …………………………………………………… 

 

 

Zad. 12. (0-1 pkt)  

Zaznacz szereg, w którym zachowana jest prawidłowa, chronologiczna kolejność 

wydarzeń:  

a) Proces szesnastu, Powołanie SZP, Akcja Burza, Przemianowanie ZWZ na AK, 

Rozwiązanie AK 

b) Przemianowanie ZWZ na AK, Powołanie SZP, Akcja Burza, Rozwiązanie AK, Proces 

szesnastu 

c) Powołanie SZP, Przemianowanie ZWZ na AK, Akcja Burza, Rozwiązanie AK, Proces 

szesnastu 

d) Powołanie SZP, Akcja Burza, Przemianowanie ZWZ na AK, Proces szesnastu, 

Rozwiązanie AK  

 

 

Zad. 13. (0-1 pkt)  

Na czele Kedywu – czyli komórki AK odpowiedzialnej za bieżącą walkę z Niemcami, 

wykonywanie akcji dywersyjnych i sabotażowych, stał: 

a) Jan Rzepecki ps. „Białynia” 

b) Stefan Korboński ps. „Nowak” 

c) August Emil Fieldorf ps. „Nil” 

d) Janusz Albrecht ps. „Wojciech” 
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Zad. 14. (0-1 pkt.) 

Zaznacz nazwę okrętu - legendę polskiej marynarki wojennej z II wojny światowej, 

który jest przedstawiony na poniższej fotografii: 

a) ORP „Grom” 

b) ORP „Błyskawica”  

c) ORP „Wicher” 

d) ORP „Orzeł” 

 

 
 

 

 

Zad. 15. (0-1 pkt) 

Znanym z okrucieństwa dowódcą SS i policji na terenie dystryktu warszawskiego, który 

zginął w wyniku przeprowadzonej akcji Armii Krajowej był:  

a) Wilhelm Koppe 

b) Friedrich Krüger  

c) Franz Kutschera  

d) Hans Frank  

 

 

Zad. 16. (0-1 pkt)   

Największym osiągnięciem wywiadu Armii Krajowej była(o):  

a) Prowadzenie stałej inwigilacji wszystkich wyższych urzędników Generalnego 

Gubernatorstwa z Hansem Frankiem na czele. 

b) Wykrycie niemieckich prób z pociskami rakietowymi V2 i dostarczenie jej części      

do Londynu. 

c) Odczytywanie niemieckich depesz za pomocą zbudowanych przez siebie maszyn 

deszyfrujących. 

d) Penetracja licznych niemieckich zakładów zbrojeniowych i zdobywanie informacji     

o produkowanym tam wyposażeniu. 
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Zad. 17. (0-1 pkt.)  

Jednostka Armii Krajowej, która pierwsza rozpoczęła akcję „Burza” na Kresach 

Wschodnich, a przed którą postawiono również zadanie obrony ludności polskiej przed 

atakami nacjonalistów ukraińskich to:  

a) 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK 

b) 5 Kresowa Dywizja Piechoty  

c) 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich  

d) Brygada Świętokrzyska  

 

 

Zad. 18. (0-1 pkt.) 

Największa bitwa powstańcza II wojny światowej - Powstanie Warszawskie, wybuchło w 

sierpniu 1944 roku i trwało: 

a) 60 dni  

b) 61 dni  

c) 62 dni  

d) 63 dni  

 

 

Zad. 19. (0-5 pkt.) 

Rozwiń poniższe skróty: 

SZP     -     ……………………………………………………………………………………. 

NOW  -     ……………………………………………………………………………………. 

AK      -     ……………………………………………………………………………………. 

NSZ    -    ……………………………………………………………………………………. 

BCh    -    ……………………………………………………………………………………. 

 

Zad. 20. (0-7 pkt.) 

Oceń, czy podane zdania są prawdziwe lub fałszywe, wpisz: „prawda” lub „fałsz”  

 

Lp. Informacja prawda/ fałsz 

 

1. Elżbieta Zawacka ps. „Zo” była dowódcą Pomocniczej Służby Kobiet 

 

 

2. Komendantem Armii Krajowej, który w 1943 roku został aresztowany 

przez Niemców był  Stefan Rowecki ps. „Grot” 

 

3. Operacja, której celem było wyzwolenie Lwowa z rąk niemieckich 

przez AK nosiła nazwę „Ostra Brama” 

 

4. Po śmierci gen. Władysława Sikorskiego Naczelnym Wodzem został 

gen. Kazimierz Sosnkowski 

 

5. Po niepowodzeniu Akcji „Burza” na Wileńszczyźnie dowództwo 

Armii Krajowej odwołało akcję na pozostałych terenach okupowanej 

Polski. 

 

6. Mjr Jan Piwnik ps. „Ponury” poległ pod Surkontami w walce  

z Sowietami 

 

7. Winę za źle przygotowaną operację desantu, w której uczestniczyła  

1 Samodzielna Brygada Spadochronowa i poniosła straty w wysokości 

¼ swego stanu, Anglicy zrzucili na jej dowódcę gen. Stanisława 

Sosabowskiego 
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Zad. 21. (0-2 pkt) 

Przeczytaj uważnie tekst źródłowy i odpowiedz na zamieszczone pod nim pytania: 

Żołnierze Armii Krajowej! Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność 

prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej 

przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego 

Państwa Polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą. W 

przekonaniu, że rozkaz ten spełnicie, że zostaniecie na zawsze wierni tylko Polsce oraz by 

wam ułatwić dalszą pracę – z upoważnienia Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 

zwalniam Was z przysięgi i rozwiązuję szeregi AK. 

W imieniu służby dziękuję Wam za dotychczasową ofiarną pracę. 

Wierzę głęboko, że zwycięży nasza Święta Sprawa, że spotkamy się w prawdziwie 

wolnej i demokratycznej Polsce. 

Niech żyje Wolna, Niepodległa, Szczęśliwa Polska. 

       Dowódca Sił Zbrojnych w Kraju 

       (-) Niedźwiadek 

       Gen. bryg. 

a) Podaj roczną datę rozkazu  

………………………………. 

 

b) Podaj nazwisko komendanta Armii Krajowej – jego autora  

………………………………. 

 

Zad. 22 (0-1pkt)  

Szare Szeregi to nazwa: 

a) przeszkolonych w Anglii spadochroniarzy do akcji w okupowanej Polsce 

b) konspiracyjnego harcerstwa 

c) sieci łączności emisariuszy i kurierów z okupowaną Polską 

d) oddziałów wojskowych tworzonych w konspiracji przez Stronnictwo Ludowe  

 

 

Zad. 23 (0-1pkt)  

Spośród poniższych fotografii jedna przedstawia powstańców warszawskich. Podpisz  

tę fotografię: Powstańcy warszawscy. 

 

     a)………………………… 
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  b) …………………………… 

 

 

  c) …………………………… 

 

 

  d) ……………………………… 

   

 

 

                         

Dziękujemy za przystąpienie do Konkursu 

 Autorzy zadań i Organizatorzy Konkursu 


