Imię i nazwisko ………………………………………………… Klasa ………… Grupa A

Rozdział 19. O wolną Polskę
Polecenie 1. (3 punkty)
Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie wykonaj polecenia.
Odezwa wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza…, 1914 r.
Polacy!
Wybiła godzina, w której przekazane Wam marzenie ojców i dziadów Waszych ziścić się może.
Przed półtora wiekiem żywe ciało Polski rozszarpano na kawały, ale dusza jej nie umarła.
Żyła ona nadzieją, że nadejdzie godzina zmartwychwstania dla Narodu Polskiego i dla
pojednania się braterskiego z Wielką Rosją.
Wojsko rosyjskie niesie Wam błogą wieść owego pojednania. Niechaj się zatrą granice
rozcinające na części Naród Polski.
Niechaj Naród Polski połączy się w jedno ciało pod berłem Cesarza Rosyjskiego. Pod berłem
tym odrodzi się Polska, swobodna w swej wierze, języku i samorządzie.
Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii,
studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2002, s. 62.

A. Ustal, w jakich okolicznościach została wydana ta odezwa.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
B. Określ, jaki cel przyświecał autorowi skierowanej do Polaków odezwy.
.......................................................................................................................................................
C. Podkreśl fragment tekstu, w którym pada zapowiedź przyszłości Polski.

Polecenie 2. (1 punkt)
Podaj nazwę dokumentu z listopada 1916 r., który doprowadził do umiędzynarodowienia
sprawy polskiej.
……………………………………………………………………
Polecenie 3. (2 punkty)

Zaznacz poprawną odpowiedź.
1. Jak nazywano polskie siły zbrojne utworzone we Francji i dowodzone przez generała Józefa
Hallera?
□ a) Legionami Polskimi
□ b) błękitną armią
□ c) armią wyzwoleńczą
□ d) Legionem Puławskim

2. Którą instytucję państwa zachodnie uznały za oficjalne przedstawicielstwo polskie?
□ a) Komitet Narodowy Polski
□ b) Radę Regencyjną
□ c) Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej
□ d) Rząd Tymczasowy

Imię i nazwisko ………………………………………………… Klasa ………… Grupa B

Rozdział 19. O wolną Polskę
Polecenie 1. (3 punkty)
Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie wykonaj polecenia.
Odezwa do Polaków naczelnego dowództwa…, 1914 r.
Polacy! […]
Sprzymierzone wojska Niemiec i Austro-Węgier przekroczą wkrótce granice Królestwa
Polskiego. Już się cofają Moskale. Upada ich krwawe panowanie, ciążące na Was od stu
przeszło lat. Przychodzimy do Was jako przyjaciele. Zaufajcie nam!
Wolność Wam niesiemy i niepodległość, za którą tyle wycierpieli ojcowie Wasi. Niech ustąpi
barbarzyństwo wschodnie przed cywilizacją zachodnią, wspólną Wam i nam. […]
Połączcie się z wojskami sprzymierzonymi. Wspólnymi siłami wypędzimy z granic Polski
azjatyckie hordy. […]
Z naszymi sztandarami przychodzi do Was wolność i niepodległość.
Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii,
studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2002, s. 61.

A. Ustal, w jakich okolicznościach została wydana ta odezwa.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
B. Określ, jaki cel przyświecał autorowi skierowanej do Polaków odezwy.
.......................................................................................................................................................
C. Podkreśl fragment tekstu, w którym pada zapowiedź przyszłości Polski.

Polecenie 2. (1 punkt)
Podaj nazwę dokumentu z czerwca 1918 r., w którym zapowiedziano utworzenie Polski.
……………………………………………………………………

Polecenie 3. (2 punkty)
Zaznacz poprawną odpowiedź.
1. Jaką nazwę nosiły polskie siły zbrojne uformowane w Galicji i dowodzone przez Józefa
Piłsudskiego?
□ a) Legion Puławski
□ b) armia wyzwoleńcza
□ c) Legiony Polskie
□ d) błękitna armia

2. Która instytucja miała pełnić funkcję rządu na terenie utworzonego na mocy aktu
5 listopada Królestwa Polskiego?
□ a) Rząd Tymczasowy
□ b) Rada Regencyjna
□ c) Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej
□ d) Komitet Narodowy Polski

