
Test

Uzupełnij luki. Wpisz nazwę państwa i sojuszu, który tworzyły poniższe kraje. 

Niemcy – Austro-Węgry – 

Nazwa sojuszu: 

1 0–2 p.

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

5 0–1 p.

imię i nazwisko

           
klasa                                data

Niemiecki plan w 1914 r. zakładał w pierwszej kolejności szybkie pokonanie Rosji. P F

W bitwie pod Tannenbergiem zwyciężyli Rosjanie. P F

Stany Zjednoczone włączyły się do I wojny światowej w 1917 r. po stronie państw ententy. P F

Lew	Trocki,	Feliks	Dzierżyński,	Józef	Haller,	David	Lloyd	George,	Thomas	Woodrow	Wilson

Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 4, zaczynając 
od wydarzenia najwcześniejszego. 

 rozejm w Compiègne

 bitwa nad Sommą

 przewrót bolszewicki

 deklaracja wersalska

2 0–1 p.

Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia. 

 –  sposób prowadzenia wojny, w którym linia frontu jest zmienna, wojska często 
przemieszczają się w celu uzyskania jak najlepszej pozycji do ataku na przeciwnika

 –  oddział polski, który w sierpniu 1914 r. nieskutecznie próbował wzniecić 
antyrosyjskie powstanie w Królestwie Polskim.

 –  organizacja polityczna uznana za oficjalną reprezentację narodu polskiego przez 
państwa ententy.

3 0–3 p.

Na podstawie informacji biograficznych dopisz imię i nazwisko postaci. Wybierz je spośród podanych 
w ramce. 

6 0–3 p.

 –  polski komunista, stanął na czele Czeki – organizacji bezwzględnie likwidującej 
opór wobec władzy sowieckiej.

 – brytyjski premier, uczestnik konferencji paryskiej. 

 – dowódca Błękitnej Armii, polskiego wojska utworzonego we Francji.

Grupa B

I wojna światowa
Test podsumowujący rozdział V

Wymień dwa skutki wyścigu zbrojeń na przełomie XIX i XX w.

• 

•  

4 0–2 p.



Test

Rozwiąż krzyżówkę. Hasłem będzie miejsce bitwy z okresu I wojny światowej – podaj, na którym froncie 
do niej doszło oraz jaki rodzaj broni wówczas zastosowano po raz pierwszy. 

1.  Rada ………… – utworzona 
w Królestwie Polskim w 1917 r. 

2.  Austro-Węgry ogłosiły ją 3 listopada 
1918 r. 

3.  Miejsce bitwy z 1915 r., podczas której 
polscy legioniści dokonali brawurowej 
szarży. 

4. Nazwisko przywódcy bolszewików.
5. Skrót nazwy państwa, które powstało w 1922 r. w miejsce Rosji Sowieckiej.

7 0–5 p.

a) Podaj tytuł cytowanego dokumentu. 

b)  Wyjaśnij, jakie były konsekwencje podpisania powyższego dokumentu dla dalszych losów I wojny światowej.

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenia a) i b).  8 0–2 p.

Art.	1.	Rosja	z	jednej	strony,	a	Niemcy,	Austro-Węgry,	Bułgaria	i	Turcja	z	drugiej	strony	oświadczają,	że	stan	
wojny	pomiędzy	nimi	został	zakończony	[…].
Art.	3.	Okręgi	leżące	na	zachód	od	linii	ustanowionej	przez	umawiające	się	Strony,	należące	uprzednio	do	Rosji,	
nie	będą	podlegały	jej	zwierzchnictwu	[…]. […]	Rosja	wyrzeka	się	ingerowania	w	wewnętrzne	sprawy	tych	terytoriów.

Źródło: Wiek	XX	w	źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk i S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 35. 
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5.

Grupa B

Hasło:   Front:   Rodzaj broni: 

a) Podaj, co przedstawiono na ilustracji.

b)  Wyjaśnij, jaki wpływ na wybuch I wojny światowej miało 
przedstawione na ilustracji wydarzenie.

Zapoznaj się z ilustracją i wykonaj polecenia a) i b).    0–2 p.9



Test

Ludność1 Polski2 w latach 1914–1919 1 Z wojskiem skoszarowanym.
2 W granicach według podziału administracyjnego z 1 I 1939 r.

Grupy 
województw

Ludność (w tys.) według stanu z

1914 r. 1919 r.

Polska (ogółem) 30 310 26 282

Centralne 12 563 10 948

Wschodnie 5377 3852

Zachodnie 4152 3987

Południowe 8218 7495

Na podstawie danych statystycznych oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” 
przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych. 

0–1 p.12

Grupa B

a)  Podaj, do którego roku sytuacja w Króle-
stwie Polskim podczas I wojny światowej 
przedstawiała się tak jak na mapie.

b)  Wyjaśnij, co działo się na ziemiach 
polskich w pierwszych miesiącach 
I wojny światowej. W uzasadnieniu 
odwołaj się do mapy.

Zapoznaj się z mapą i wykonaj polecenia a) i b).   0–2 p.
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granice Królestwa Polskiego
najdalszy zasięg działań wojsk
rosyjskich latem i jesienią 1914 r.

10

Liczba ludności na wszystkich ziemiach polskich 
uległa zmniejszeniu podczas I wojny światowej. P F

Największy spadek liczbowy ludności nastąpił 
w województwach zachodnich. P F

W województwach centralnych liczba ludności 
zmniejszyła się o ponad 5 mln. P F

Wpisz pod zdjęciem imiona i nazwisko przedstawionej postaci oraz literę odpowiadającą właściwemu 
opisowi widocznej osoby.

11 0–2 p.

Imiona i nazwisko: 

Opis: 

A.  polityk; przywódca polskiego ruchu narodowego, stał na czele Komitetu 
Narodowego Polskiego w Paryżu.

B.  sławny pianista, który w Stanach Zjednoczonych nagłaśniał sprawę polską 
i prowadził działania na rzecz odzyskania niepodległości przez Polskę. 


