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Kod pracy  

Liczba uzyskanych 

punktów 
 

Podpisy członków 

komisji 
 

 

 

Konkurs tematyczny: 
„Prezydentowi Rzeczypospolitej … będę bezwzględnie posłuszny”.  

W 70. rocznicę śmierci Władysława Raczkiewicza Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej  

w latach 1939-1947 

 
dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 

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…………………………………………………………………….. 
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Instrukcja dla ucznia: 

 

Drogi Gimnazjalisto! 

1. Przed Tobą zestaw 30 zadań konkursowych, w których możesz 

uzyskać maksymalnie 52 punkty. Sprawdź, czy zestaw konkursowy 

zawiera 10  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. 
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Zadanie 1. (0-4 pkt.) 

Dopasuj nazwiska do osób przedstawionych na zdjęciach: Stanisław Mikołajczyk, 

Władysław Raczkiewicz, Władysław Sikorski, Kazimierz Sosnkowski. 

 

   
 

           Zdjęcie 1                      Zdjęcie 2                            Zdjęcie 3                        Zdjęcie 4 

 

Zdjęcie 1: ………………………………………………………………………………… 

 

Zdjęcie 2: ………………………………………………………………………………… 

 

Zdjęcie 3: ………………………………………………………………………………… 

 

Zdjęcie 4: ……………………………………………………………………………….... 

 

Zadanie 2 (0-1 pkt) 

Władysław Raczkiewicz urodził się w Gruzji, gdzie jego rodzina znalazła się  

w następstwie: 

a) przymusowego osiedlenia dziadka po Powstaniu Styczniowym 

b) emigracji zarobkowej dziadka 

c) służby wojskowej ojca 

d) badań naukowych prowadzonych przez ojca  

 

Zadanie 3 (0-1 pkt) 

Pierwsze doświadczenia polityczne Władysław Raczkiewicz zdobywał w:  

a) Organizacji Młodzieży Narodowej oraz Związku Młodzieży Polskiej „Zet” 

b) Polskiej Partii Socjalistycznej 

c) Stronnictwie Ludowym 

d) Towarzystwie Demokratycznym Polskim 

 

Zadanie 4 (0-1 pkt) 

Po upadku caratu w 1917 r. Władysław Raczkiewicz stanął na czele: 

a) Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego 

b) Naczelnego Komitetu Narodowego 

c) Komitetu Narodowego Polskiego 

d) Rady Regencyjnej 
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Zadanie 5 (0-1 pkt) 

Władysław Raczkiewicz  został w maju 1922 r. odznaczony orderem Virtuti Militari  

V klasy za: 

a) męstwo w Bitwie Warszawskiej 

b) ofiarność w tworzeniu Armii Ochotniczej 

c) zasługi w obronie Kresów Wschodnich 

d) udział w rokowaniach, które doprowadziły do podpisania Traktatu Ryskiego 

 

Zadanie 6 (0-1 pkt) 

W okresie II Rzeczypospolitej Polskiej Władysławowi  Raczkiewiczowi powierzano wiele 

odpowiedzialnych stanowisk. Wśród poniżej wymienionych jest jednak jedno, którego 

nigdy nie pełnił. Postaw obok niego znak „X”: 

 

Wojewoda wileński  

Minister Spraw Wewnętrznych  

Marszałek Senatu  

Prezes Rady Ministrów  

 

Zadanie 7 (0-1 pkt) 

„Światpol”, którego prezesem od lipca 1934 roku był Władysław Raczkiewicz, to: 

a) partia polityczna głosząca program kolonialny 

b) firma promująca polskie towary w okresie międzywojennym 

c) organizacja łączności z Polonią  

d) towarzystwo promocji polskiej kultury za granicą   

 

Zadanie 8 (0-1 pkt) 

Poniższa karykatura odnosi się do: 

 

 
a) zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow 

b) udziału wojsk niemieckich i sowieckich w wojnie domowej w Hiszpanii 

c) rozbioru Czechosłowacji  

d) wystąpienia Niemiec i usunięcia Związku Sowieckiego z Ligi Narodów 
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Zadanie 9 (0-1 pkt) 

Po wybuchu drugiej wojny światowej Władysław Raczkiewicz: 

a) otrzymał zadanie opuszczenia kraju i organizowania wśród Polonii amerykańskiej pomocy 

dla Polski 

b) został mianowany ambasadorem polskim w Wielkiej Brytanii 

c) otrzymał zadanie ponaglenia Francuzów do ataku na Niemcy 

d) udał się z misją dyplomatyczną do Moskwy 

 

Zadanie 10 (0-2 pkt.) 

Wśród wymienionych wydarzeń wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze, i to, które 

jest ostatnie. W tabelce obok wydarzenia pierwszego wpisz literę A, obok ostatniego – 

literę B. 

W związku z agresją sowiecką na Polskę prezydent Ignacy Mościcki wraz  

z rządem przekroczył granicę rumuńską.  

 

Pierwszym zadaniem Władysława Raczkiewicza jako nowego prezydenta 

było powołanie rządu na uchodźstwie.  

 

Wobec sytuacji, w jakiej znalazł się w Rumunii prezydent Ignacy Mościcki, 

konieczne okazało się wyznaczenie następcy. Po oprotestowaniu przez 

Francję kandydatury gen.  Bolesława Wieniawy Długoszowskiego, 

prezydentem został mianowany Władysław Raczkiewicz. 

 

Uchwalenie konstytucji kwietniowej, która zezwalała prezydentowi na 

wyznaczenie swojego następcy na czas wojny, gdyby nie był w stanie 

sprawować swego urzędu. 

 

 

Zadanie 11 (0-1 pkt.) 

Premierem pierwszego rządu RP na uchodźstwie powołanego przez prezydenta 
Władysława Raczkiewicza został: 

a) Kazimierz Sosnkowski  

b) Władysław Sikorski  

c) Edward Raczyński 

d) Ignacy Paderewski 

 

Zadanie 12 (0-4 pkt.) 

Dekretem z 9 grudnia 1939 r. prezydent Władysław Raczkiewicz powołał jako organ 

doradczy Radę Narodową, w skład której weszli przedstawiciele czterech partii. Rozwiń 

ich skróty: 

SN…………………………………………………………………………….………. 

SL…………………………………………………………………. ………………… 

PPS…………………….……………………………………………………………... 

SP……………………………………………………………………………………..  

 

Zadanie 13 (0-1 pkt) 

Pierwszym przewodniczącym Rady Narodowej był: 

a) Tomasz Arciszewski  

b) Władysław Sikorski  

c) Stanisław Grabski  

d) Ignacy Paderewski 
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Zadanie 14 (0-1 pkt) 

Zamieszczona poniżej mapa przedstawia:  

a) podział terytorium Polski według tajnego załącznika do paktu Ribbentrop-Mołotow  

z 23 sierpnia 1939 r.  

b) podział terytorium Polski pomiędzy III Rzeszą a ZSRS według traktatu o przyjaźni  

i granicach z 28 września 1939 r. 

c) części terytorium Rzeczypospolitej, jakie dostały się pod okupację słowacką i litewską  

d) wszystkie powyższe odpowiedzi 

 

 
 

 

 

 

Zadanie 15 (0-1 pkt) 

Klęska Francji w 1940 r. wymusiła ewakuację prezydenta, rządu RP oraz wojsk polskich 

do: 

a) Hiszpanii 

b) Wielkiej Brytanii  

c) USA  

d) ZSRS 
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Zadanie 16 (0-1 pkt) 

30 lipca 1941 r. został zawarty układ Sikorski-Majski. Prezydent Władysław 

Raczkiewicz należał do osób przeciwnych jego podpisaniu, ponieważ porozumienie to 

nie regulowało kwestii: 
a) uwolnienia setek tysięcy Polaków z miejsc zesłania i więzień 

b) możliwości tworzenia Armii Polskiej w Związku Sowieckim  

c) potwierdzenia nienaruszalności przedwojennej wschodniej granicy Polski  

d) unieważnienia przez Związek Sowiecki traktatów z III Rzeszą  

 

Zadanie 17 (0-1 pkt)  

Jako pretekst do zerwania w kwietniu 1943 r. stosunków dyplomatycznych  

z rządem RP Stalin wykorzystał:  

a) podkreślanie przez rząd RP niezbywalnych praw Polski do Wilna i Lwowa 

b) wyprowadzenie Armii Polskiej z terytorium Związku Sowieckiego  

c) sprawę zbrodni katyńskiej  

d) spór o obywatelstwo osób zamieszkałych na wcielonych do Związku Sowieckiego Kresach 

Wschodnich RP 

 

Zadanie 18 (0-1 pkt) 

4 lipca 1943 r. przyszła informacja o śmierci gen. Sikorskiego. W jakich okolicznościach 

zmarł Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych Władysław Sikorski: 

a) został zamęczony w sowieckim więzieniu na Łubiance  

b) zginął w katastrofie lotniczej  

c) poległ podczas bitwy pod Monte Cassino  

d) został rozstrzelany w Katyniu  

 

Zadanie 19 (0-2 pkt.) 

Prezydent Raczkiewicz po śmierci gen. Władysława Sikorskiego wyznaczył nowego 

premiera i Naczelnego Wodza. Do każdego stanowiska przypisz odpowiednie imię  

i nazwisko: 

 

a) Naczelny Wódz:  ………………………………..………………………………….. 

 

b) premier: ………………………………………..…………………………………… 

 

Zadanie 20 (0-3 pkt.) 

W 1942 r. została zatwierdzona przez Naczelnego Wodza Rota przysięgi składanej przez 

żołnierzy Armii Krajowej. Uzupełnij w wykropkowanych miejscach Rotę tej przysięgi: 

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej 

kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak męki – zbawienia i przysięgam być wiernym 

………………………… swej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży honoru jej  

i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił aż do utraty mego życia. 

……………………………..  Rzeczypospolitej i rozkazom Naczelnego ……………………… oraz 

wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy 

niezłomnie dochowam cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg. 

Źródło: Rozkaz nr 122 Komendanta Sił Zbrojnych, 9 XI 1943 r. 
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Zadanie 21 (0-1 pkt)  

Zaznacz prawidłową, chronologiczną kolejność wydarzeń: 

a) Powołanie Służby Zwycięstwu Polski, Akcja „Burza”, Rozwiązanie Armii Krajowej 

b) Powołanie Służby Zwycięstwu Polski, Rozwiązanie Armii Krajowej, Akcja „Burza” 

c) Akcja „Burza”, Rozwiązanie Armii Krajowej, Powołanie Służby Zwycięstwu Polski 

d) Rozwiązanie Armii Krajowej, Akcja „Burza”, Powołanie Służby Zwycięstwu Polski 

 

Zadanie 22 (0-3 pkt.) 

Obok każdego fragmentu biografii wpisz imię i nazwisko Komendanta Głównego Armii 

Krajowej, której on dotyczy. 

A. Został aresztowany przez gestapo w Warszawie  

i osadzony w obozie koncentracyjnym  

w Sachsenhausen. Po wybuchu Powstania 

Warszawskiego został zamordowany na polecenie 

dowódcy SS Heinricha Himmlera. 

 

B. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, a po 

kapitulacji został dowódcą AK. 19 stycznia 1945 r. 

podjął  decyzję o rozwiązaniu AK, uznając że jest 

to jedyny sposób uratowania żołnierzy podziemia 

przed represjami sowieckimi. Zmarł w więzieniu 

na Łubiance w Moskwie.  

 

C. Podjął decyzję o rozpoczęciu Powstania 

Warszawskiego. Po wojnie przebywał na emigracji 

w Wielkiej Brytanii, gdzie m.in. pełnił urząd 

premiera Rządu RP na uchodźstwie. 

 

 

Zadanie 23 (0-1 pkt)  

Rozszyfruj przedstawiony na zdjęciu symbol: 

 

 
 

Nazwa symbolu - …………………………….. 

 

 

 

 

 



 

9 
 

Zadanie 24 (0-1 pkt) 

30 września 1944 r. pod naciskiem władz  brytyjskich prezydent Władysław Raczkiewicz 

odwołał ze stanowiska Naczelnego Wodza gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Jego 

następcą został mianowany:  

a) gen. Tadeusz Komorowski  

b) gen. Stanisław Maczek  

c) gen. Stanisław Kopański 

d) gen. Leopold Okulicki 

 

Zadanie 25 (0-6 pkt.)  

Podaj wydarzenia wraz z datą roczną, do których odnoszą się zamieszczone poniżej 

fragmenty wierszy lub piosenek. Wpisz je w odpowiednich rubrykach tabeli. 

 

A Czy widzisz te gruzy na szczycie? 

Tam wróg twój się ukrył jak szczur. 

Musicie, musicie, musicie 

Za kark wziąć i strącić go z chmur. (…) 

Czerwone maki na Monte Cassino 

Zamiast rosy piły polską krew. 

Po tych makach szedł żołnierz i ginął, 

Lecz od śmierci silniejszy był gniew. 

 

B Dzisiaj jest święta Barbara  

Wśród polskiej artylerii. 

Lecz najgorliwiej, najczulej,  

W grzmotach i błyskach i huku  

Chodzi wśród artylerzystów  

I armat polskich - w Tobruku. 

Chodzi, przystaje i patrzy 

 I sprawdza - pełna wzruszenia – 

Chciałaby pomóc - poprawić –  

Nic nie ma do poprawienia. 

A oni czują ją obok. 

A oni czują ją blisko 

I słyszą jej szept wzruszony - 

Dziękuję wam chłopcy - za wszystko. 

 

C Pałacyk Michla, Żytnia, Wola, 

Bronią jej chłopcy od Parasola (…) 

Czuwaj wiara i wytężaj słuch, 

pręż swój młody duch, pracując za dwóch! 
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Zadanie 26 (0-1 pkt) 

Konsekwencją podjętych przez Wielką Trójkę w lutym 1945 r. w Jałcie postanowień  

w sprawie Polski było:  

a) ostateczne odebranie Polsce jej ziem wschodnich na rzecz ZSRS  

b) powstanie latem tego roku Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (zdominowanego 

przez komunistów) i cofnięcie przez państwa zachodnie poparcia dla legalnych władz 

Rzeczypospolitej Polskiej 

c) obie powyższe odpowiedzi  

 

Zadanie 27 (0-6 pkt.) 

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

   

A Zbrodni katyńskiej dokonały wojska niemieckie po wkroczeniu 

do ZSRS w czerwcu 1941 r. 

 

B W bitwie powietrznej o Anglię w 1940 r. szczególnym 

bohaterstwem i sławą okryli się piloci Dywizjonu 303. 

 

C Postanowienia konferencji Wielkiej Trójki w Teheranie wobec 

Polski były złamaniem zasad Karty Atlantyckiej uznającej 

prawo wszystkich narodów do posiadania niepodległych 

państw i nie zmieniania przebiegu granic bez ich zgody. 

 

D 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa mająca wrócić 

„najkrótszą drogą” do Polski walczyła pod Arnhem w Holandii. 

 

E Powstanie Warszawskie trwało 90 dni.  

F Po likwidacji przez Niemców polskiego szkolnictwa średniego  

i wyższego, a na ziemiach wcielonych do III Rzeszy także 

podstawowego, zaczęto organizować tajne nauczanie. 

 

 

Zadanie 28 (0-1 pkt) 

W „procesie szesnastu” zostali osądzeni przez władze sowieckie w Moskwie:  

a) Prezydent i członkowie rządu RP na uchodźstwie 

b) pojmani przez NKWD podczas Akcji „Burza” komendanci lwowskiego i wileńskiego 

okręgu AK 

c) przywódcy cywilnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego wraz z dowódcą AK 

d) wyżsi dowódcy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 

 

Zadanie 29 (0-1 pkt) 

26 kwietnia 1947 r. prezydent Władysław Raczkiewicz wyznaczył na swego następcę : 

a) Stanisława Ostrowskiego 

b) Augusta Zaleskiego 

c) Ryszarda Kaczorowskiego 

d) Władysława Andersa 
 

Zadanie 30 (0-1 pkt) 

Prezydent Władysław Raczkiewicz został pochowany: 

a) na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino  

b) w krypcie Katedry na Wawelu  

c) na Cmentarzu Lotników Polskich w Newark  

d) w Archikatedrze św. Jana w Warszawie  

 

 


