
1. KAMPANIA PoLsKA
Zadanie 1.
Wykonaj polecenia związane ż mapą.

a) Umieść na mapie litery przy-
porządkowane nazwom państw
i obszarów graniczących z Polską.
Podkreśl nazw odpowiadaj ą-
ce państwom, z których wojska
hitlerowskie l września 1939 r.

wkroczyĘ do Polski.

A. ZSRR
B. Litwa
c. protektoratczech i Moraw
D. Wolne Miasto Gdańsk
E. Łotwa
F. Słowacja
G. Niemcy
H, Węgry
I. Rumunia

b) Zaznacz kolorem czerwonym
linię granicz ną o ddzielaj ącą
Niemcy od ZSRR po 28 września
1939 r. ] 00 0 100 200 km
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c) Wpisz do tabeli po trzy nazy,ry miejsc bitew wojsk polskich z niemieckimi i radzieckimi w czasie
kampanii wrześniowej.

Przeciwnicy
wojsk polskich Miejsca bitew

Wojska niemieckie

Wojska radzieckie

Zadanie 2.
Wyjaśnij znaczenie elementów plakatu oznaczonych strzałkami.

A - __,___

B-

D-



Zadanie 3.
Rozpoznaj wydarzenia przedstawione we fragmentach tekstów fuódłovlych.
Tekst A
Ż_ołnie_rze z dalekiego Polesia, znad Narwi, |..,] zebrałem Was pod swojq komendę, by walczyć do końca.
Chciałem iŚĆ najPierw na Południe - gdy to się stało niemożliwe * nieść p'omoc WarsLawie. Warszawa padła,
nim doszliŚmY, Mimo to nie straciliśmy nadziei i walczyliśmy dalej. Najpierw z bolszewikami - naitępnie
w S-dniowej bitwie [,..) z Niemcami. |...] Dziś jesteśmy otoczeni, a amunicja i żywność sq na wyczerpaniu.

2d'l1walka nie rokuje nądziei, a tylko rozleje krew żołnierskq, ktora jeszize prŹydać się może. br"yńilrlr*
dowódcY jest braĆ odPowiedziąlność na siebie. Dziś biorę jq w Ę najci[ższe1 cńwiii - każqc zaprzełać daiszej
bezcelowej walki, by nie przelewać krwi żołnierskiej nadaremnie. |'.,,]

Żrodło: htrp://xxwiek.p1l dzienl 1939-I0-05/Kock_Kapitulacja_oddzialow_grupy_polesie/6068

Tekst B
Wojna Pokko-niemiecka ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. W ciqgu dziesięciu dni opera-
cji wojennYch Pokka utraciła wszystkie swoje rejony przemysłowe i ośrodki iulturalni. Warszana jako siolicą
Polski Przestała istnieĆ, Rzqd Pokki uległ rozkładowi i nie okązuje przejawów życia. oznacza to, że państwo
pokkie i jego Rzqd przestały faktycznie istnieć.

Żródło: T. Maresz, K. |tlszczyk, Historia w tekstach źródłowych,t. 4, Toruń 1994, s. 58,

Tekst C
W nocY z 9 na 10 wrzeŚnia rozPoczęło się natarcie Armii ,,PoznAń". Warunki taktyczne były dla nas ko-
rzYstne, teren Przeciwko nam. Szeroka, otwarta dolina [...] ułatwiała obronę, utrudńiała przejście za dnia,
a szczególnie PrzePrawę artYlerii i jej rozmieszczenie na drugim brzegu. Mimo to, liczqc ,o ńorr'q por"qtkowq
Prz9wagę, zarówno w Piechocie, jak szczególnie w kawalerii, oraz na bezsprzeczny fait zaskor"Óńio, spodzie--
wałem się może nie tyle dużych, ile szybkich wyników,

Żrodło: T. Maresz, K. |uszczyk, Historia w tekstach źródłowych,t. 4, Toruń 1994, s, 58.

Zadanie 4.
Uszereguj wYdarzenia w porządku chronologic znym. W tym celu wpisz w odpowiednie miejsca numery
odldo5.

wypowiedzenie wojny Niemcom przez Anglię i Francję
bitwa polsko-niemiecka pod Mokrą
zajęcie Lwowa przez Armię Czerwoną
kapitulacja Helu
atak ZSRR na Polskę

Zadanie 5.
Wpisz literę ,,P" przy zdaniach prawdziwych, &,,F" - obok fahzywych.
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D Oziałania wojenne aliantów w okresie tzw. dziwnejwojny nie doprowa dzily d,o rozpoczęciaofensywy.

r ni'Y.|acja gliwicka polegała na zajęciu31 sierpnia 1939 r.niemieckiej rozgłośni radiowej przez
_oddziaĘ polskie.

[__]W noCY z t8 na 19 września 1939 r.polskie władzeprzekroczyły gianlcęrumuńską, gdzie zostaĘ
internowane.


