
1. „Rota” M. Konopnickiej porusza kwestię walki o polskość w jednym z zaborów. O jaki zabór chodzi? 

2. 10 kwietnia 2010r. doszło do tragicznej katastrofy polskiego samolotu w Smoleńsku. Proszę podać imię 

i nazwisko polskiego prezydenta, który zginął w tej katastrofie. 

3. 16 października 1978r. na tronie watykańskim zasiadł Jan Paweł II, jako 264 papież. Proszę podać imię 

i nazwisko polskiego kardynała, który otrzymał to stanowisko. 

4. Co jest polskim herbem a co jest polskim godłem narodowym? 

5. Co oznacza skrót ZWZ-AK? 

6. Co oznaczają skróty: AK, BCh, AL, NSZ? 

7. Czego dotyczyła akcja pod Arsenałem? 

8. Czego dotyczyły „rugi pruskie”? 

9. Czy Austria brała udział we wszystkich rozbiorach Polski? 

10. Czy po odzyskaniu niepodległości w 1918r. Gdańsk został włączony do Polski? 

11. Czy R. Dmowski i J. Piłsudski brali udział w walkach zbrojnych I wojny światowej? 

12. Czy T. Kościuszko występuje w tekście polskiego hymnu narodowego? 

13. Czy w pierwszej wojnie światowej Polacy walczyli u boku armii rosyjskiej? 

14. Czy Wielkopolska weszła w skład Księstwa Warszawskiego? 

15. Czy wiesz, co wydarzyło się 13 grudnia 1980r.? 

16. Czyj przyjazd do Poznania przyśpieszył wybuch Powstania Wielkopolskiego? 

17. Czym były getta? 

18. Czym różniło się godło Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej od godła Rzeczypospolitej? 

19. Dlaczego dzieci szkolne we Wrześni, w Śremie i innych miastach prowadziły w latach 1901-1902 

strajk? 

20. Dlaczego mieszkańcy Wielkopolski musieli chwycić za broń w grudniu 1918r.? 

21. Dlaczego w „Pieśni Legionów…” J. Wybicki napisał: „przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę” a nie 

odwrotnie? 

22. Dlaczego w wielkopolskich miasteczkach obchodzi się uroczyście rocznicę 20 października 1939r.? 

23. Dlaczego wybuch pierwszej wojny światowej był szansą dla Polaków na odzyskanie niepodległości? 

24. Dwa największe powstania narodowo-wyzwoleńcze XIX wieku to powstanie listopadowi i powstanie 

styczniowe. W którym z nich prowadzono walkę partyzancką? 

25. Gdzie I Dywizja Piechoty im. T. Kościuszki stoczyła swoją pierwszą bitwę? 

26. Gdzie leży Westerplatte – polska placówka, która broniła się siedem dni przed hitlerowskim wojskiem? 

27. Ile dni trwało Powstanie Warszawskie? 

28. Ile konstytucji uchwalono w II Rzeczypospolitej? [2 albo 3] 

29. Ile lat ziemie polskie były pod zaborami? 

30. Ile zwrotek liczy „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”? 

31. Ile zwrotek tworzy oficjalny hymn Polski? 

32. J. Piłsudski w maju 1926r. dokonał zbrojnego przewrotu i przejął władze w Polsce. Jak nazwano to 

wydarzenie? 

33. Jak nazwano konstytucje II Rzeczypospolitej? 

34. Jaka kolejność barw występuje w polskiej fladze? 

35. Jaka pieśń stała się hymnem I Brygady Legionowej J. Piłsudskiego? 

36. Jaką formację wojskową utworzył J. Piłsudski podczas I wojny światowej? 

37. Jaką funkcję w Powstaniu Wielkopolskim pełnił Józef Dowbor Muśnicki? 

38. Jaki pseudonim nosił mjr. Henryk Dobrzański, słynny dowódca największego oddziału partyzantki 

powrześniowej? 

39. Jaki ustrój wprowadzała w Rzeczypospolitej Konstytucja Kwietniowa? 

40. Jakie funkcje pełnił gen. W. Sikorski w rządzie polskim na emigracji? 

41. Jakie państwa zaatakowały Polskę we wrześniu 1939r.? 

42. Jakie święto obchodzimy 11 listopada? 

43. Jakie ziemie zostały przyłączone do Księstwa Warszawskiego w 1809r.? 

44. Już w pierwszych latach istnienia niepodległa Rzeczpospolita stała się członkiem Unii Europejskiej. 

Proszę podać rok wstąpienia Polski do UE. 

45. Kiedy „Mazurek Dąbrowskiego” został uznany za polski hymn narodowy? 

46. Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie? 

47. Kiedy zostało utworzone Księstwo Warszawskie? 



48. Kim była jedyna kobieta zamordowana podczas „zbrodni katyńskiej”? 

49. Kto był pierwszym dowódcą Powstania Wielkopolskiego? 

50. Kto głównie pomagał powstańcom walczącym na ulicach Warszawy? 

51. Kto stanął na czele polskiej armii formowanej w ZSRR w 1942r.? 

52. Która Rzeczpospolita ma większą powierzchnię: II czy III? 

53. Które powstanie wybuchło wcześniej: „Styczniowe” czy „Listopadowe”? 

54. Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski rozkodowali niemiecki szyfr wojskowy. Jak 

nazywał się niemiecka maszyna szyfrująca, której sekret odkryli Polacy? 

55. Na czele powstałego w Stoczni Gdańskiej NSZZ Solidarność stanął elektryk pracujący w tej stoczni. 

Proszę podać jego imię i nazwisko. 

56. Na terenie jakiego państwa, utworzono polskie oddziały wojskowe pod wodzą gen. J.H. Dąbrowskiego? 

57. Na terenie Polski hitlerowcy wybudowali największe obozy zagłady w okupowanej Europie, Gdzie 

znajdował się największy z nich? 

58. O czym mówi anonimowy wiersz? 

My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, 

lecz "Vater unser" nie rozumiemy, 

i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, 

boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz." 

59. O kim pisał J. Wybicki: „Za Twoim przewodem, złączym się z narodem”? 

60. Pisał powieści „ku pokrzepieniu serc”. O kim mowa? 

61. Po II wojnie światowej Polska utraciła znaczną część swojego obszaru leżącego na wschodzie. 

Co miało Polakom zrekompensować te straty? 

62. Po II wojnie światowej trzech Polaków otrzymało Pokojową Nagrodę Nobla. Dwaj pierwsi to; 

Monachem Begin i Józef Rotblat Jak brzmi imię i nazwisko trzeciego laureata tej nagrody? 

63. Pochodził z Wyrzeki k. Śremu, był duchownym, zwolennikiem pracy organicznej, założył pierwszy 

w Wielkopolsce Bank Ludowy. O kim mowa? 

64. Podaj nazwę najsłynniejszego polskiego dywizjonu lotniczego biorącego udział w bitwie powietrznej o 

Wielką Brytanię. 

65. Podaj pełną nazwę wojsk utworzonych i dowodzonych przez J.H. Dąbrowskiego w północnych 

Włoszech. 

66. Podaj rok, w którym J. Wybicki i J.H. Dąbrowski zorganizowali zwycięskie powstanie na terenie 

Wielkopolski? 

67. Polscy uczniowie, jako pierwsi w kraju śpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”, jako polski hymn. To 

zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe? 

68. Polska fizyczka i chemiczka, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla. O kim mowa? 

69. Polski pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, mąż stanu i polityk, jego przyjazd do 

Poznania wywołał powstanie. O kim mowa? 

70. Proszę ocenić, czy jest to zdanie prawdziwe: „Rabacja miała miejsce w zaborze austriackim”? 

71. Proszę podać nazwę miejscowości – symbolu, miejsca zbrodni sowieckiej dokonanej na polskich 

oficerach. 

72. Proszę podać nazwę słynnej góry, o którą walczyli żołnierze polskiego II Korpusu w maju 1944r.? 

73. Proszę podać nazwisko pierwszego premiera III Rzeczypospolitej. 

74. Proszę podać rok uchwalenia konstytucji III Rzeczypospolitej. 

75. Proszę podać rok wybuch Powstania Listopadowego. 

76. Proszę wymienić polskie symbole narodowe. 

77. Przed czyim najazdem broniła się Rzeczpospolita w 1920r.? 

78. Rabacja to wystąpienia antymieszczańskie czy antyszlacheckie? 

79. Reformy: wojskowa i skarbowa, Prawo o Miastach i Konstytucja 3-go Maja to ustawy sejmu… 

80. Rok 2018 został ogłoszony rokiem stulecia odzyskania niepodległości. Dlaczego otrzymał taką nazwę? 

81. Sto lat temu, ponad 100 mieszkańców ziemi brodnickiej wyruszyło walczyć o przyłączenie 

Wielkopolski do Rzeczypospolitej Polskiej. Jak nazwano powstanie, w którym walczyli? 

82. W czasie wojny polski wywiad zdobył szczegóły poligonu i tajnej niemieckiej broni rakietowej. O jaką 

broń chodziło? 

83. W Czyich rękach znalazło się Księstwo Warszawskie w 1813r.? 

84. W jakim mieście w dwudziestoleciu międzywojennym wybudowano polski port? 



85. W jakim zaborze znalazła się Wielkopolska? 

86. W którym powstaniu śpiewano „Warszawiankę 1830r.”? 

87. W którym roku powstałą „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”? 

88. W którym roku wybuchła pierwsza wojna światowa? 

89. W pobliży Poznania znajdował się hitlerowski obóz karno-śledczy. Proszę podać nazwę miejscowości, 

w którym znajdował się ten obóz. 

90. W Polskim hymnie narodowym występuje postać Napoleona Bonaparte. Kim on był? 

91. W tej miejscowości w w lutym 1920 r. odbyły się zaślubiny z polskim morzem. O jaką miejscowość 

chodzi? 

92. Wielkopolski magnat, sfinansował budowę wodociągu oraz zbudował bibliotekę w Poznaniu, zbudował 

też „Złotą Kaplicę” w Katedrze Poznańskiej. O kim mowa? 

93. Wymień dwie formy wali z polityką wynarodowienia w zaborze pruskim. 

94. Wymień dwie miejscowości związane z J. Wybickim i J.H Dąbrowskim. 

95. Wymień nazwy dwóch najsłynniejszych batalionów szturmowych Szarych Szeregów. 

96. Wymień nazwy państw uczestniczących w rozbiorach Polski. 

97. Wymień nazwy trzech państw, na terenie których, walczyli polscy żołnierze u boku armii 

napoleońskiej. 

98. Z iloma państwami obecnie graniczy Polska? 

99. Z jakich ziem utworzono Księstwo Warszawskie? 

100. Zgodnie z decyzją Wielkiej Trójki podjętą w Jałcie w lutym 1945r. ziemie polskie znalazły się w 

strefie wpływów jednego z głównych państw koalicji antyhitlerowskiej. O jakie państwo chodziło? 


