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IX KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 

Rok szkolny 2011/2012 

 

Eliminacje wojewódzkie – 10 marca 2012 r. 

 

Wskazówki dla uczestnika 

1. Czytaj uważnie wszystkie teksty i polecenia. 

2. Odpowiedzi  zapisz  czytelnie. 

3. Test zawiera 30 zadań, na rozwiązanie których masz 120 minut.  

4. W przypadku podania błędnej odpowiedzi, przekreśl ją wyraźnie. 

Życzymy powodzenia! 

Organizatorzy 

 

 

„Samo zwycięstwo nic nie znaczy, trzeba umieć je wykorzystać” 

 Napoleon Bonaparte 

 
 

 

Zadanie 1. (0−5 pkt.) 

Rozstrzygnij, czy podane w tabeli informacje odnoszące się do postanowień kongresu 
wiedeńskiego z 1815 r. są prawdziwe, czy fałszywe. Uzupełnij tabelę wpisując znak „X”  
w odpowiedniej rubryce tabeli. 
 

 Stwierdzenia Prawda Fałsz 

A. Prusy uzyskały część Saksonii i Nadrenii.   

B. Powołano Związek Niemiecki pod przewodnictwem Prus.   

C. Austria odzyskała Kraków i kopalnie soli w Wieliczce.   

D. Szwajcaria została ogłoszona państwem neutralnym.   

E. Połączono Belgię z Holandią   

 



2 

 

 
Zadanie 2. (0−6 pkt.) 

Przyjrzyj się uważnie poniższej karykaturze autorstwa Eugène’a Delacroix i wykonaj 
polecenia.  

 

[za:] De l'imperiere de FAIN, rue de Racine, pres l'Odeon, Paryż 1815. Dar pośmiertny Władysława Alojzego 
Strzembosza, 1928, Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa. 

 

A. Tematyka karykatury dotyczy jednej z zasad, jaką kierowali się politycy przy podejmowaniu 
decyzji na kongresie wiedeńskim. Nazwij tę zasadę.  

……………………………………………………………………………………………………… 

B. Napisz, jaką czynność wykonują politycy państw europejskich.  

……………………………………………………………………………………………………… 

C. Napisz, jakie państwa reprezentują osoby przedstawione na ilustracji. Uzupełnij tabelę, 
wpisując obok postaci właściwą nazwę państwa. 
 

Postaci Państwo 

Aleksander I  

Fryderyk Wilhelm III  

Klemens von Metternich   

Charles Talleyrand   
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Zadanie 3. (0−4 pkt.) 

Zapoznaj się z poniższym fragmentem Traktatu Świętego Przymierza i wykonaj polecenia.  

Zgodnie ze słowami Pisma Świętego, nakazującymi wszystkim ludziom, by byli sobie wzajemnie jak 
bracia, trzej monarchowie wiążą się węzłami prawdziwego, nierozerwalnego braterstwa i uważając 
się za współrodaków, będą zawsze i wszędzie okazywać sobie poparcie i pomoc. W stosunku do 
swych poddanych uważać siebie będą za ojców rodziny i będą nimi kierować w duchu braterstwa, 
które ich ożywia w imię obrony wiary, pokoju i sprawiedliwości. 
 

[za:] Wiek XIX w źródłach, opracowała M. Sobańska-Bondaruk, s. Lenard, Warszawa 1998, s. 76 

 
A. Wymień nazwy  państw, na czele  których stoją wspomniani w powyższym tekście trzej 

monarchowie.  

……………………………………………………………………………………………………… 

 
B. Wyjaśnij, dlaczego do Świętego Przymierza nie przystąpiła Turcja. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 4. (0−4 pkt.) 

Przeczytaj poniższy tekst, który jest fragmentem Ustawy Konstytucyjnej Królestwa Polskiego  
z 1815 r., a następnie wykonaj polecenia. 
 
Art. 1 
Królestwo Polskie jest na zawsze połączone z Cesarstwem Rosyjskim. 
Art. 3 
Korona Królestwa Polskiego jest dziedziczną w Osobie Naszej i Naszych Potomków, dziedziców  
i następców, podług porządku następstwa ustanowionego dla tronu cesarsko-rosyjskiego.  
Art. 5 
Król w przypadku swojej nieprzytomności mianuje namiestnika, który powinien mieszkać  
w Królestwie. Namiestnik podług woli odwołanym być może. 
Art. 8 
Stosunki polityki zewnętrznej naszego Cesarstwa będą wspólne naszemu Królestwu Polskiemu. 
Art. 16  
Wolność druku jest zaręczona.[…] 
Art. 17 
Prawo rozciąga swą opiekę zarówno do wszystkich obywateli bez żadnej różnicy stanu i powołania. 
Art. 28 
Wszystkie czynności publiczne, administracyjne, sądowe i wojskowe, bez żadnego wyłączenia 
odbywać się będą w języku polskim. 
Art. 29 
Urzędy publiczne, cywilne i wojskowe będą mogły być sprawowane tylko przez Polaków. 
 

[za]: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w tekstach źródłowych, Rzeszów 1997, t. II s. 123 
 



4 

 

A. Napisz, w jaki sposób powoływano króla w Królestwie Polskim. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
B. Nazwij formę ustrojową Królestwa Polskiego. 

…………………………………………………………………………………………………….... 

 
C. Wymień dwa prawa, jakie zagwarantowała konstytucja wszystkim obywatelom Królestwa 

Polskiego. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 5. (0−6 pkt.) 

W tabeli podano informacje odnoszące się do znanych działaczy politycznych oraz twórców 
nauki i kultury w XIX wieku. Uzupełnij tabelę, wpisując po prawej stronie nazwisko osoby,  
do której odnosi się odpowiadająca jej charakterystyka. 
 

 Działalność Postać 

A. 
Pisarz polityczny. Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. Przyczynił się do założenia 
Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach. 

 

B. 

Historyk i profesor Uniwersytetu Wileńskiego 
oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes 
Towarzystwa Patriotycznego. Od 1831 r. 
przebywał na emigracji we Francji. 

 

C. 
Książę. Działacz polityczny i gospodarczy. 
Przyczynił się do rozwoju przemysłu Królestwa, 
w szczególności w Zagłębiu Staropolskim.  

 

D. 
Pisarz i działacz polityczny. Uczestnik 
powstania listopadowego. Autor Śpiewów 
historycznych i komedii Powrót posła. 

 

E. 
Poeta. Współzałożyciel Towarzystwa 
Filomatów. Redagował czasopismo „Pielgrzym 
Polski” i wykładał w Collège de France.  

 

F. 
Książę. Polityk i dyplomata. Mecenas kultury 
polskiej. Współzałożyciel Towarzystwa 
Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu. 
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Zadanie 6. (0−5 pkt.) 

Rozstrzygnij, czy podane stwierdzenia odnoszące się do powstania listopadowego  
są prawdziwe, czy fałszywe. Wpisz znak „x” w odpowiedniej rubryce w tabeli. 
 

 Stwierdzenia Prawda Fałsz 

A. 
Powołano Rząd Narodowy na czele z księciem Adamem 
Czartoryskim. 

  

B. Sejm ogłosił detronizację cara Mikołaja I.   

C. Sejm uznał powstanie za narodowe.   

D. Wojska polskie stoczyły zwycięską bitwę pod Ostrołęką.   

E. Wojska polskie poniosły klęskę pod Stoczkiem.   

 
 
Zadanie 7. (0−1 pkt.) 

Przyjrzyj się ilustracji i wskaż właściwą odpowiedź.  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wojciech Kossak, Sowiński na szańcach Woli. 1922. Olej na płótnie. Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa, 
www.pinakoteka.pl  

 
Przedstawiona przez Wojciecha Kossaka scena nawiązuje do powstania: 

A.  kościuszkowskiego 
B.  listopadowego 
C.  styczniowego 
D.  krakowskiego 
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Zadanie 8. (0−3 pkt.) 

W tabeli zamieszczono charakterystyki ugrupowań politycznych Wielkiej Emigracji. Uzupełnij 
tabelę, wpisując po prawej stronie ich nazwy. 
 

 Charakterystyka Ugrupowanie 

A. 
Drogą do niepodległości jest powstanie. Należy znieść 
pańszczyznę i uwłaszczyć chłopów bez odszkodowania. 
Niepodległa Polska będzie republiką demokratyczną. 

 

B. 

Polska powinna być odbudowana w przedrozbiorowych 
granicach z pomocą mocarstw, przede wszystkim Anglii 
i Francji. Jej ustrojem powinna być monarchia 
konstytucyjna oparta na Konstytucji 3 maja. 

 

C. 

Celem jest stworzenie Polski jako „ludowej republiki”, 
bez własności prywatnej i warstw uprzywilejowanych, 
obok walki o niepodległość konieczna jest rewolucja 
społeczna. 

 

 

Zadanie 9. (0−4 pkt.) 

Przeczytaj poniższy fragment Manifestu Rządu Narodowego z 22 stycznia 1863 r. i  przyjrzyj 
się ilustracji, a następnie wykonaj polecenia.  
 

Do broni więc, Narodzie Polski, Litwy i Rusi, do broni! bo godzina wspólnego wyzwolenia już 
wybiła, stary miecz już wydobyty.[…] 
 

[za:] Wiek XIX w źródłach, opracowała M. Sobańska-Bonadaruk, S. Lenard, Warszawa 1998, s. 231. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Odczytaj treść godła z okresu powstania styczniowego. Nazwij jego elementy i wyjaśnij ich 
symbolikę.  

……………………………………………………………………………………………………… 

B. Wyjaśnij, dlaczego Rząd Narodowy wzywał do walki nie tylko ludność polską, ale również 
narody Litwy i Rusi. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 



7 

 

Zadanie 10. (0−6 pkt.) 

W tabeli podano znaczenie sześciu pojęć (terminów) dotyczących życia politycznego 
i społeczno-gospodarczego w Galicji. Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie pojęcia (terminy) 
w prawej kolumnie tabeli. 
 

 Charakterystyka znaczenia pojęcia (terminu) Pojęcie (termin) 

A. 
Wystąpienia chłopów galicyjskich skierowane przeciwko 
szlachcie. 

 

B. 
 

Galicyjski parlament sprawujący władzę ustawodawczą. 
 

 

C. 
 

Reprezentował cesarza w Galicji. 
 

 

D. 
Tajny wysłannik polityczny i organizator działalności 
konspiracyjnej i niepodległościowej.  

 

E. 
Uprawnienia samorządowe Galicji i prawo do zachowania 
odrębności w ramach monarchii austro-węgierskiej. 

 

F. Potoczna nazwa konserwatystów krakowskich.  

 
 

Zadanie 11. (0−4 pkt.) 

Hasło: Proletariusze wszystkich krajów łączcie się pochodzi z Manifestu Komunistycznego 
wydanego w 1848 r. 
 

A. Podaj imiona i nazwiska jego autorów. 

………………………………………………………………………………………………… ........  

B. Nazwij, jaką ideologię reprezentowali autorzy Manifestu Komunistycznego. 

………………………………………………………………………………………………… ........  

C. Wyjaśnij, w czym upatrywali autorzy Manifestu Komunistycznego szansy na zwycięstwo 
proletariatu. 

………………………………………………………………………………………………… ........  

 
Zadanie 12. (0−5 pkt.) 

Obok podanych w tabeli osiągnięć naukowych z drugiej  połowy XIX w. dopisz nazwiska 
badaczy, którzy dokonali tych odkryć. 
 

 Osiągnięcie naukowe Naukowiec/naukowcy  (odkrywca/y) 

A. Teoria ewolucji  

B. Układ okresowy pierwiastków chemicznych  

C. Szczepionka przeciw wściekliźnie  

D. Odkrycie promieni X  

E. 
Odkrycie promieniotwórczych pierwiastków 
polonu i radu. 
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Zadanie 13. (0−2 pkt.) 

Wśród wymienionych wydarzeń odnoszących się do zjednoczenia Niemiec wskaż wydarzenie 
chronologicznie pierwsze i ostatnie. W tabeli obok wydarzenia pierwszego wpisz cyfrę 1,  
a obok ostatniego – cyfrę 2. 
 

 Wydarzenie Odpowiedzi 

A. Bitwa pod Sadową.  

B. Wojna Prus i Austrii z Danią o Szlezwik i Holsztyn.  

C. Kapitulacja wojsk francuskich pod Sedanem.  

D. Proklamowanie powstania II Rzeszy Niemieckiej.  

E. Powołanie Związku Północnoniemieckiego.  

 
 

Zadanie 14. (0−5pkt.) 

Rozstrzygnij, czy podane stwierdzenia dotyczące Włoch są prawdziwe, czy fałszywe.  
Wpisz znak „X” w odpowiedniej rubryce w tabeli. 
 

 Wydarzenie Prawda Fałsz 

A. Giuseppe Garibaldi był premierem Włoch.   

B. W efekcie skutków bitwy pod Solferino powstała 
Organizacja Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. 

  

C. Nicea i Sabaudia zostały odstąpione przez Włochów 
Francuzom. 

  

D. Wyprawa „1000 czerwonych koszul” rozpoczęła swój marsz 
ku zjednoczeniu od wylądowania na Sycylii. 

  

E. W 1861 r. poza zasięgiem zjednoczenia Włoch pozostała 
Wenecja i Neapol. 

  

 
Zadanie 15. (0−3 pkt.) 

Przyjrzyj sie tabeli, w której przedstawiona została produkcja stali w wybranych państwach 
europejskich i USA w latach 1850−1900, a następnie odpowiedz na pytania. 
 

Państwo 
Produkcja stali w tysiącach ton w roku 

1850 1870 1890 1900 

Wielka Brytania 2250 5960 8000 9100 

Francja 590 1180 1962 2714 

Niemcy 300 1240 4035 7570 

Stany Zjednoczone 565 1670 9400 14200 
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A. Które państwo produkowało najwięcej, a które najmniej stali w 1850 roku? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
B. Porównaj produkcję stali w Wielkiej Brytanii i Niemczech w latach 1850−1900. Gdzie rosła 

ona szybciej. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
Zadanie 16. (0−2 pkt.)  

Zapoznaj się z treścią XIII Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, a następnie 
wykonaj polecenia. 
 
Nie będzie w Stanach Zjednoczonych lub jakimkolwiek miejscu podległym ich władzy ani 
niewolnictwa, ani przymusowych robót, chyba, że jako kara za przestępstwo, którego sprawca został 
prawidłowo skazany. 

[za:] Wiek XIX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1998, s. 317. 

 
A. Napisz, jaki najważniejszy problem życia społeczno-politycznego Stanów Zjednoczonych 

likwidowała XIII Poprawka do Konstytucji. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
B. XIII Poprawkę do Konstytucji uchwalono w wyniku decyzji: 

a. Prezydenta Stanów Zjednoczonych 

b. Kongresu Stanów Zjednoczonych 

c. Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych 

d. Premiera rządu Stanów Zjednoczonych 

 
Zadanie 17. (0−8pkt.)  

Zapoznaj się z przedstawionymi poniżej dziełami sztuki, których autorami są Claude Monet, 
Józef Chełmoński, Stanisław Wyspiański, Gustav Klimt. Podpisz ilustracje nazwiskami 
twórców, wybierając spośród powyżej wymienionych.  
Podaj odpowiednią nazwę kierunku artystycznego do ilustracji. Odpowiedzi wybierz spośród: 
impresjonizm, realizm, symbolizm, secesja. 
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A ........................................................................  B ..........................................................................  

 ...........................................................................  .............................................................................  

           
 

C ........................................................................  D ..........................................................................  

 ...........................................................................  .............................................................................  

 
Zadanie 18. (0−4 pkt.) 

Zapoznaj się z wierszem O Wrześni Marii Konopnickiej i reprodukcją obrazu Wojciecha 
Kossaka, a następnie odpowiedz na pytania.  
 
Tam od Gniezna i od Warty                                                   Bijcie, dzwony, bijcie, serca, 
Biją głosy w świat otwarty,                                                   Niech drży Prusak przeniewierca, 
Biją głosy, ziemia jęczy;                                                       Niech po świecie krzyk wasz leci: 
- Prusak dzieci polskie męczy!                                           - Prusak męczy polskie dzieci! 

 
Za ten pacierz w własnej mowie,                                        Niechaj wiara moja stanie, 
Co ją zdali nam ojcowie,                                                   Niech się skrzyknie zawołanie, 
Co go nas uczyły matki,                                                   Wici niechaj lud zanieci... 
-  Prusak męczy polskie dziatki!                                    - Prusak męczy polskie dzieci... 

      (---) 
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     Wojciech Kossak, Rugi pruskie (z cyklu Duch pruski). Olej na płótnie. Muzeum Okręgowe, Toruń. www.pinakoteka.pl 

 
A. Czy wiersz Marii Konopnickiej nawołuje do obrony polskości. Wybierz odpowiedź T (tak) 

albo N (nie) i podaj jej uzasadnienie.  

T (tak) 

ponieważ 

 

N (nie)  

 
B. Czy obraz Wojciecha Kossaka nawiązuje do polityki zaborcy pruskiego wobec Polaków? 

Wybierz odpowiedź T (tak) albo N (nie) i podaj jej uzasadnienie.  

T (tak) 

ponieważ 

 

N (nie)  

 
 

Zadanie 19. (0−5 pkt.) 

Przyporządkuj wymienione hasła programowe do podanych nazw partii politycznych. Wpisz 
znak „X” w odpowiednie miejsce tabeli. 

Hasło 
Socjaldemokracja 

Królestwa Polskiego  
i Litwy 

Stronnictwo Narodowo-
Demokratyczne 

Polskie Stronnictwo 
Ludowe 

niepodległość    

wywłaszczenie    

rewolucja    

internacjonalizm    

antysemityzm    
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Zadanie 20. (0−1pkt.) 

Spośród wymienionych poniżej krajów podkreśl nazwę tego, który nazywany był „perłą  
w koronie” Imperium Brytyjskiego. 

A. Republika Południowej Afryki 

B. Kanada 

C. Indie 

D. Australia 
 
Zadanie 21. (0−3 pkt.) 

Przyjrzyj się ilustracji, przedstawiającej scenę zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda 
w Sarajewie, a następnie wykonaj polecenia. 
 

 

A. Podaj, w którym roku dokonano zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda.  

……………………………………………………………………………………………………… 

B. Wyjaśnij, dlaczego zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda doprowadził do 
wypowiedzenia wojny Serbii przez Austro-Węgry. 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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Zadanie 22. (0−2 pkt.) 
 
Przyjrzyj się mapie przedstawiającej Europę przed wybuchem I wojny światowej, następnie 
odpowiedz na pytania. 

 

A. Spośród państw oznaczonych na mapie cyframi 1−6 wybierz szereg, w którym wskazano 
państwa należące do trójprzymierza w 1914 r.  

 

a. 1, 5, 6. 
b. 3, 4, 5. 
c. 3, 2, 1. 
d. 3, 5, 6.  

 
 

B. Spośród państw oznaczonych na mapie cyframi 1−6 wybierz szereg, w którym wskazano 
państwa należące do trójporozumienia w 1914 r. 

 

a. 3, 5, 6. 
b. 4, 1, 2. 
c. 6, 2, 1. 
d. 5, 1, 2. 
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Zadanie 23. (0−5 pkt.) 

Rozstrzygnij, czy podane sformułowania dotyczące I wojny światowej są prawdziwe, czy 
fałszywe. Wpisz znak „X” w odpowiednie miejsce w tabeli. 
 

 Stwierdzenia Prawda Fałsz 

A. 
Wielka Brytania zawarła z Francją porozumienie, 
określane jako ententa. 

  

B. 
W 1916 r. stoczono jedną z największych bitew pod 
Verdun, podczas której armia niemiecka rozgromiła 
wojska austriackie. 

  

C. 
W 1914 r. stoczono bitwę pod Tannenbergiem, podczas 
której armia rosyjska rozgromiła wojska niemieckie. 

  

D. 
Traktat brzeski z 1918 r. ustanawiał pokój między Rosją
i państwami ententy. 

  

E. 
11 listopada 1918 r. podpisano pokój z Niemcami zwany 
traktatem wersalskim. 

  

 

Zadanie 24. (0−2 pkt.) 

Zapoznaj się z wykresem przedstawiającym liczbę rekrutów zmobilizowanych do armii państw 
zaborczych w latach 1914−1918 i wykonaj polecenia. 
 

 Liczba rekrutów zmobilizowanych w poszczególnych zaborach
w latach 1914-1918 (w tysiącach)

91

154
169

285

131

45
73

99

133

175

536

93

215

120

0

50

100

150

200

250

300

1914 1915 1916 1917 1918

Lata

Li
cz

b
a

Zabór austriacki

Zabór pruski

Zabór rosyjski
 

[za:] W. Majkowski, Zadania testowe. 
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A. Podaj, w którym roku zmobilizowano największą liczbę rekrutów do armii państw 

zaborczych? 

...................................................................................................................................................... ......  

B. Podaj, w którym roku zmobilizowano najmniejszą liczbę rekrutów do armii państw 

zaborczych? 

...................................................................................................................................................... ......  

 
Zadanie 25. (0−4 pkt.) 
 
Przyjrzyj się poniższym ilustracjom i wykonaj polecenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A. Nazwij przedstawione na ilustracji rodzaje broni stosowane podczas I wojny światowej. 

a  ………………………………………………………………………………………………. 

b  ..................................................................................................................................................  
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B. Podaj, w jakich bitwach podczas I wojny światowej (na froncie zachodnim), po raz pierwszy 
zastosowano przedstawioną  na ilustracjach  broń. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie  26. (0−2 pkt.) 

Obejrzyj obraz Stanisława Kaczora-Batowskiego Wejście strzelców Józefa Piłsudskiego do Kielc 
12 sierpnia 1914 r. i odpowiedz na pytania. 
 

 

 

A. Jaki cel chciał osiągnąć Józef Piłsudski, wkraczając z oddziałami strzeleckimi do Królestwa 

Polskiego? 

………………………………………………………………………………………………… ........  

 
B. Czego dowiadujemy się o mieszkańcach Kielc z przedstawionej na obrazie sceny? 

………………………………………………………………………………………………… ........  



17 

 

Zadanie 27. (0−2 pkt.)  

Zapoznaj się z poniższą ilustracją nawiązującą do powołania Królestwa Polskiego i odpowiedz 
na pytanie. 

 

Kronika powstań polskich 1794-1944, oprac. tekstów, not i kalendariów: zespół pod kier. Eugeniusza Duraczyńskiego; 
oprac. zespół pod kier. Mariana B. Michalika, Warszawa 1994, s. 324. 

A. Jak Polacy przyjęli Akt 5 listopada 1916 r., krótko uzasadnij swoja odpowiedź. 

………………………………………………………………………………………………  

    ................................................................................................................................................ 

 

Zadanie 28. (0−1 pkt.) 

Zapoznaj się z poniższym komentarzem i wskaż właściwą odpowiedź. 

Doniosłość tego dokumentu wynika z faktu, że na temat sprawy polskiej oficjalnie wypowiedziało 
 się państwo, którego znaczenie w polityce międzynarodowej rosło. Akt ten mówił o prawie Polski do  
pełnej niepodległości i dostępie do morza. 
 
Cytowany komentarz nawiązuje do: 
 

A. Orędzia prezydenta Woodrowa Wilsona do Kongresu. 
B. Aktu 5 listopada z 1916 r. 
C. Oświadczenia Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. 
D. Odezwy wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza z 1914 r. 
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Zadanie 29.  (0−1  pkt.) 

Zapoznaj się z poniższym komentarzem i wskaż właściwą odpowiedź. 

Obietnica została złożona w celu pozyskania Polaków do walki po stronie państw centralnych. Nie 
mówiła ona o Polsce w pełni niezależnej. Przerywała jednak milczenie dotyczące sprawy polskiej, 
panujące dotychczas w kręgach dyplomatycznych. 
 
Cytowany komentarz nawiązuje do: 

A. Orędzia prezydenta Woodrowa Wilsona do Kongresu. 
B. Aktu 5 listopada z 1916 r. 
C. Oświadczenia Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. 
D. Odezwy wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza z 1914 r. 

 

Zadanie 30. (0−6 pkt.) 

Decyzje, które zapadły na konferencji wersalskiej ustanawiały nowy porządek w Europie  
po I wojnie światowej. Nie wszyscy byli z nich zadowoleni.  Przeczytaj poniższe wypowiedzi 
przedstawicieli niektórych krajów i podaj nazwy państw, które reprezentowali. 
 

A. Co prawda Niemcy zostały pokonane, ale nie możemy ich całkowicie osłabić. Oznaczałoby  
to zbyt duży wzrost potęgi Francji, naszego odwiecznego konkurenta. 
 

 ............................................................................................................................................................  

B. Pokój wersalski to umowa grabieżców i imperialistów, nie akceptujemy go. Naszym celem 
jest rewolucja, która obali rządy kapitalistów i stworzy w całej Europie państwo robotniczo – 
chłopskie. 
 

 ............................................................................................................................................................  

C. Oszukano nas! Od 1915r. walczyliśmy po stronie ententy, a ta przyznała nam tylko tak małe 
terytoria. Mieliśmy być przecież mocarstwem śródziemnomorskim. 
 

 ............................................................................................................................................................  

D. Nareszcie osiągnęliśmy nasz cel – odwet za klęskę w wojnie 1870 r. Musimy wykorzystać 
traktat do maksymalnego osłabienia naszego wroga. 
 

 ............................................................................................................................................................  

E. Cóż za niesprawiedliwość! Traktat wersalski jest w istocie dyktatem! Podyktowano nam zbyt 
ciężkie warunki pokoju. Nie tylko odebrano część terytoriów, ale zmuszono też do redukcji 
armii.  W dodatku oskarżono nas o wywołanie wojny, a przecież dążyli do niej wszyscy! 
 

 ............................................................................................................................................................  

F. Zostawmy Europejczyków z ich problemami. I tak bardzo pomogliśmy im w tej wojnie. 
 

 ............................................................................................................................................................  

  

 


