
9 06 20 historia 7a – test „Polska w okresie międzywojennym” – nie odsyłaj 

Zadanie 1 
Oceń, czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe – 3pkt 

Pierwszym premierem rządu niepodległej Polski był Jędrzej Moraczewski 

Józef Piłsudski zmarł w latach 20 XX wieku 

Władysław Reymont otrzymał Literacką Nagrodę Nobla za powieść „Chłopi” 

Zadanie 2 
Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń . - 4 pkt 

A) Bitwa Warszawska 
B) powstanie wielkopolskie 
C) rozpoczęcie budowy COP – u 
D) zamach majowy 

Zadanie 3 
Na podstawie informacji biograficznych dopisz imię i nazwisko . - 3pkt 

a) Ignacy Daszyński , 
b) Gabriel Narutowicz 
c) Stanisław Wojciechowski 
d) Wincenty Witos 
e) Władysław Grabski 

………..  polityk i ekonomista, premier ponadpartyjnego rządu, który przeprowadził reformę           
walutową 
………..polityk, jeden z przywódców ruchu ludowego, trzykrotnie sprawował urząd premiera 
………. pierwszy prezydent II RP, wybrany w XII 1922 roku 

Zadanie 4 
Na podstawie tekstu źródłowego odpowiedz na pytania – 3pkt 

Artykuł 2. Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do Narodu. Organami Narodu w 
zakresie ustawodawstwa są Sejm i Senat, w zakresie władzy wykonawczej – Prezydent 
Rzeczpospolitej łącznie z odpowiedzialnymi ministrami, w zakresie wymiaru sprawiedliwości – 
niezawisłe Sądy. 
Artykuł 44. każdy akt rządowy Prezydenta Rzeczpospolitej wymaga dla swej ważności podpisu 
Prezesa Rady Ministrów i właściwego ministra, którzy przez podpisanie aktu biorą zań 
odpowiedzialność 
Artykuł 48. Prezydent Rzeczpospolitej reprezentuje Państwo na zewnątrz, przyjmuje przedstawicieli 
dyplomatycznych państw obcych i wysyła przedstawicieli dyplomatycznych Państwa Polskiego do 
państw obcych. 

a) Podaj nazwę cytowanego aktu prawnego oraz date roczną jego uchwalenia. 
………………………………………………………………………………….

b) Scharakteryzuj zakres władzy prezydenta RP 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..



Zadanie 5 
Wyjaśnij na czym polegała federacyjna koncepcja wschodnich granic Polski. Podaj imię i nazwisko 
jej głównego zwolennika. - 2pkt  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 6 
W zaznaczone kratki wpisz rozwiązania, wyjaśnij hasło – 6pkt 

1. Nazwisko bliskiego współpracownika J. Piłsudskiego, przywódcy BBWR 
2. Hasło, którym posługiwał się J. Piłsudski, mówiąc o konieczności uzdrowienia państwa. 
3. Pseudonim Stanisława Ignacego Witkiewicza 
4. Nazwisko konstruktora, który wraz z pilotem Żwirką wygrał zawody „ Challenge”. 
5. Nazwisko prezydenta II Rzeczpospolitej w latach 1926 – 1939 
6. Terytorium zajęte przez Polskę  w 1938 roku 

Hasło …………………………………………………………………………………………..

Zadanie 7 
Każdemu wydarzeniu podanemu w tabeli przyporządkuj skutek – wybierz go spośród zdań 
oznaczonych literami A – D. - 3pkt 

3.1 Plebiscyt na Górnym Śląsku A B C D

3.2 Hiperinflacja w Polsce A B C D

3.3 Przewrót majowy A B C D

A. wprowadzenie złotego polskiego 
B. wybuch trzeciego powstania śląskiego 
C. wojna celna z Niemcami
D. uchwalenie noweli sierpniowej

Zadanie 8 
Uporządkuj wydarzenia chronologicznie – 5pkt 

A) wypowiedzenie przez Niemcy deklaracji o niestosowaniu przemocy 
B) podpisanie paktu Ribbentrop – Mołotow 
C) zawarcie polsko – brytyjskiego sojuszu polityczno – wojskowego 
D) przemówienie brytyjskiego premiera dotyczące gwarancji udzielenia pomocy Polsce 
E) przedstawienie J. Lipskiemu propozycji niemieckich przez J. von Ribbentropa 




