
 

…………………………………………… 
                         /imię i nazwisko/ 

 

…………………………………………… 
                                 /szkoła/ 

 

…………………       ……………………. 
        /suma pkt/                               /podpis/ 

 

 

 

XVII Szkolny Konkurs Historyczny pn: 

„Józef Piłsudski – człowiek czynu i legendy” 
(szkoły podstawowe) 

 

 

WITAMY CIĘ ! 
 

1. Przed przystąpieniem do udzielenia odpowiedzi sprawdź czy Twój test zawiera 25 pytań. 

Jeśli nie, poinformuj członka komisji. 

 

2. Pamiętaj, że wszystkie poprawki traktowane będą jako brak odpowiedzi na pytanie. 

Dlatego nie zaznaczaj lub nie wpisuj pochopnie żadnych odpowiedzi. Przeczytaj pytania 

kilkakrotnie, zastanów się. 

 

3. Pisz czytelnie długopisem lub piórem. Jeśli odpowiedź będzie nieczytelna otrzymasz „0” 

punktów. 

 

4. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości podnieś rękę i czekaj na podejście członka komisji. 

 

5. Pod każdym pytaniem z jego prawej strony widnieje cyfra, ukośnik i trzy kropki            

(np. 2/…), nic tam nie wpisuj. Cyfra ta sygnalizuje ile możesz maksymalnie dostać 

punktów za prawidłową odpowiedź na pytanie. 

 

 

 

 

POWODZENIA !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 



1 Jak miał na imię ojciec Józefa Piłsudskiego: 

a)  Jan                                               b)  Józef                                         c) Bronisław 
1/…. 

2 Józef Klemens Piłsudski urodził się (podaj dokładną datę) ……………………………………………. 

w ………………………………….………………….. powiat ……………………..……………………………. Został 

ochrzczony w kościele w ……………………………………………………………………………………………… 

4/… 

3 W wileńskim gimnazjum Bronisław i Józef Piłsudscy założyli tajne kółko 

samokształceniowe pod nazwą ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1/… 

4 Jak długo trwała podróż J. Piłsudskiego na zesłanie z Moskwy do Irkucka. Podróżował 

koleją, barkami, furmankami i pieszo. 

a) 4 tygodnie                              b) 4 miesiące                                         c) 1 rok 

1/… 

5 Podaj imię i nazwisko członkini PPS znanej pod pseudonimem „Piękna Pani”. 

……………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 
1/… 

6 Wymień nazwiska i imiona 3 kobiet, które odegrały ważną rolę w życiu J. Piłsudskiego 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

……...………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3/… 

7 POW (podaj pełna nazwę) …………………………………………………………………………………….. 

została powołana przez J. Piłsudskiego w roku: 

a) 1912                                      b)  1914                                           c)  1916 

2/… 

8 Powołanie I Kompanii Kadrowej nastąpiło dnia  ……………………………..., Składała się ze 

144 strzelców pod komendą 

…………………………………………………………………………………………………. 

2/… 

9 Największa z bitew Legionów Polskich została stoczona w dniach ………………………….……… 

pod 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2/… 

10 Ulubiony napój  J. Piłsudskiego to: 

a) kawa                                       b) lemoniada                                 c) herbata 
1/… 



11 Wymień 5 (poza J. Piłsudskim) polskich polityków – twórców niepodległości Polski 
w 1918 roku  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5/… 

12 J. Piłsudski otrzymał oficjalnie funkcję Tymczasowego Naczelnika Państwa 

 ……………………………………………………………………………….………. (dzień, miesiąc, rok). 
1/… 

13 Według najnowszych ustaleń chełmskiego historyka Zbigniewa Lubaszewskiego Józef 

Piłsudski przebywał w Chełmie: 

a) 8 razy                                     b) 10 razy                                          c) 12 razy 

1/… 

14 W ramach realizacji polityki „równowagi” z dwoma sąsiadami II RP podpisała w latach 

30 XX wieku pakt o nieagresji z ………………………………………..…………………. i deklarację 

o niestosowaniu przemocy z ……………………………………………………………………………….……. . 

2/… 

15 Dworek „Milusin” podarowany J. Piłsudskiemu przez podkomendnych znajduje się w: 

a) Otwocku                                     b) Surkontach                                           c)  Sulejówku 
1/… 

16 „Matka i serce syna” - to napis na: 

a) Mauzoleum na cmentarzu na Rossie w Wilnie, 

b) Pomniku J. Piłsudskiego w Warszawie, 

c) Sarkofagu J. Piłsudskiego na Wawelu. 

1/… 

17 Rada Miejska w Chełmie 17 czerwca 1925 roku nadała J. Piłsudskiemu tytuł 

Honorowego Obywatela Miasta.  Uchwałę w tej sprawie podjęto: 

a) Jednogłośnie, 

b) Przy sprzeciwie ze strony radnych prawicy, 

c) Zwykłą większością głosów. 

1/… 

18 Wymień daty (roczne) pierwszej i ostatniej wizyty Marszałka w Chełmie  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2/… 

19 Największym polskim poetą wg. J. Piłsudskiego był:  

a) Jan Kochanowski, 
b) Adam Mickiewicz, 
c) Julian Tuwim, 
d) Zygmunt Krasiński 
e) Juliusz Słowacki. 

1/… 



20 W setna rocznicę odzyskania niepodległości odsłonięto w Chełmie tablicę poświęconą 

pamięci Marszałka.  Na jakim chełmskim budynku została ona umieszczona? 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

1/… 

21 Którą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości obchodziliśmy w ubiegłym roku: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1/… 

22 J. Piłsudski przybył do Okszowa na uroczystość poświęcenia Szkoły Rolniczej w dniu: 

a)  7.05.1925                                b) 7.06. 1925                                   c) 7.07.1925 
1/… 

23 Kiedy po II wojnie światowej Zespołowi Szkół Rolniczych w Okszowie  przywrócono 

imię Marszałka J. Piłsudskiego? 

a) 3 .09. 1989                             b) 3. 09. 1990                                 c)  3.09.1999 

1/… 

24 Kto namalował obraz „Józef Piłsudski na kasztance”? 

a) Jan Matejko 
b) Wojciech Kossak 
c) Juliusz Kossak 

3/… 

25 Moja ocena Bitwy Warszawskiej 1920 roku („Cud nad Wisłą”): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5/… 

 


