
ODZYSKANIE PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI – KONKURS 
 
W czasie konkursu pojawią się też inne pytania, związane prezentowanymi poniżej. Np. 
pytanie 11. może być rozszerzone o skład  tego organu.   Zatem proszę je traktować jako 
zagadnienia do konkursu.  
 

1. Po czyjej stronie, w I wojnie światowej, organizowali Polaków Józef Piłsudski i Roman 
Dmowski? 

2. Podaj tytuł pieśni zaczynającej się od słów: Legiony to żołnierska nuta, Legiony to 
straceńców los. 

3. Do jakiego wydarzenia historycznego nawiązują słowa piosenki: Raduje się serce, 
raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza. 

4. Podaj pełną nazwę organizacji POW i wyjaśnij, kto, kiedy i w jakim celu ją powołał.  
5. Ile było brygad Legionów Polskich i kto nimi dowodził? 
6. Jaka nazwę nadano armii polskiej we Francji, dowodzonej przez gen. Józefa Hallera? 

Nazwa pochodzi od barwy mundurów żołnierzy tej armii. 
7. Ile Korpusów Polskich powołano w Rosji do walki w I wojnie światowej przeciwko 

państwom centralnym? 
8. Jak nazywał się prezydent USA, który w sowim orędziu ze stycznia 1918 r.  

opowiedział się za utworzeniem niepodległego państwa polskiego.  
9. Z jakiego powodu Józef Piłsudski w lipcu 1917 r. został uwięziony przez Niemców? 
10. Jaką nazwą określa się dokument, wydany jesienią  1916 r. przez cesarzy Niemiec  

i Austro-Węgier, w którym znalazła się obietnica utworzenia niepodległej Polski? 
11. Jaki organ władzy polskiej powołali w Warszawie Niemcy we wrześniu 1917 r.? 
12. Kto stanął na czele Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej powołanego  

w Lublinie 7 XI 1918 r.? 
13. Jaką funkcję sprawował Józef Piłsudski jako głowa państwa polskiego od listopada 

1918 r. do grudnia 1922 r.? 
14. Jak nazywał się pierwszy premier rządu centralnego odrodzonej Polski? 
15. Jakie sprawy regulowała tzw. Mała konstytucja z 20 lutego 1919 r.? 
16. Kiedy uchwalono pierwszą konstytucję niepodległej Polski (dzień, m-c, rok)? 
17. Jak nazywał się pierwszy prezydent niepodległej Polski i przez kogo został wybrany? 
18. Jakie wydarzenie przesadziło o przyłączeniu do Polski Wielkopolski? 
19. O przynależności niektórych ziem do Polski lub Niemiec  decydowały plebiscyty 

ludności. O jakie ziemie chodziło? 
20. Ile było powstań śląskich i w jakich latach miały miejsce? 
21. O które miasto od 1 XI 1918 r. Polacy toczyli bój z Ukraińcami? Jak nazwano młodych 

obrońców tego miasta? 
22. Jakie wydarzenie z naszej historii zyskało miano „cudu nad Wisłą”? Kiedy miało 

miejsce i o czym zadecydowało? 
23. Z którym z sąsiadów Polska toczyła spór o Śląsk Cieszyński? 
24. Jaki obszar znalazł się w Polsce w wyniku „buntu” gen. Lucjana Żeligowskiego? 
25. Kto w lutym 1920 r. dokonał zaślubin z morzem w imieniu państwa polskiego? 
26. Jaki był obszar odrodzonej Polski po ostatecznym ustaleniu granic. Zaokrąglij do 

pełnych tysięcy km2. 


