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XVII Szkolny Konkurs Historyczny pn: 

„Józef Piłsudski – człowiek czynu i legendy” 
(gimnazjum) 

 

 

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 Którą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę obchodziliśmy w 2018 roku: 
a) 50                       b) 100                       c)  200 1/…. 

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

powiat ………………………………………………. Został ochrzczony w kościele w ……………………… 

…………………………………………… 

4/… 

3 Młody Ziuk rozpoczął naukę w I Gimnazjum Wileńskim w roku ………………………., maturę 

zdał w roku ……………………… 
2/… 

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 Padaj dokładną datę aresztowania J. Piłsudskiego przez Niemców ………………….. 

………………………………………………………………… 

 

1/… 

6 Twórcami niepodległości Polski, obok J. Piłsudskiego byli ……………………………………………. 

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

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

5/… 

7 Akcja POW pod przewodnictwem Gustawa Orlicz-Dreszera usunięcia austriackich władz 

okupacyjnych z Chełma miała miejsce w dniach: 

a) 2-4.10.1918                   b)  2-4.11.1918            c)  2-4.12.1918 

1/… 

8 Dowódca tzw. „Błękitnej Armii” był: 

a) G. Orlicz-Dreszer                 b)  J. Haller              c) L. Żeligowski 
2/… 

9 Józef Piłsudski lubił grać w szachy i godzinami stawiał pasjanse.  Natomiast unikał gry 

w: 

a) warcaby                         b) pokera                     c)  brydża 

 

1/… 

 

10 7 czerwca 1925 roku przy bramie triumfalnej w Chełmie Marszałka powitali żołnierze z 

kompanii honorowej, a orkiestra wojskowa odegrała hymn państwowy.  Z jakiej 

jednostki wojskowej pochodzili ci żołnierze?  

…………………………………………………………………………………. 

 

1/… 



 

11 „Szkoła którą budujecie, przetrwa nasze  pokolenia, a że moje imię z tym złączyliście, 

czuję się dumny i wznoszę ten toast na cześć ziemi chełmskiej,  na cześć jej dzieła”  - to 

słowa kończące przemówienie Marszałka podczas : 

a) Poświęcenia szkoły w Okszowie, 

b) Bankietu w chełmskim Sejmiku, 

c) Uroczystości pożegnania Marszałka na dworcu kolejowym w Chełmie. 
 

1/… 

12 Podczas powitania w Okszowie wykonano kantatę na cześć Marszałka.  Z jakiej szkoły 

chełmskiej pochodził chór, który ja wykonał?  ………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

 

1/… 

13 19 marca 1921 roku na dworcu kolejowym w Chełmie w imieniu władz wojskowych 

powitał Marszałka dowódca 2 Dywizji Jazdy płk. 

………………………………………..,a w imieniu władz państwowych starosta 

…………………………..   

2/… 

14 Na jakie stanowisko państwowe został wybrany J. Piłsudski przez Zgromadzenie 

Narodowe 31 maja 1925 roku. Urzędu tego nie przyjął. 

a) Premier                  b) Naczelnik                  c)  Prezydent 

1/… 

15 Dworek na trzy lata stał się Jego domem rodzinnym oraz miejscem pracy i spotkań z 

byłymi podkomendnymi. Tutaj powstały książki: "Moje pierwsze boje", "Rok 1920", "O 

wartości żołnierza legionów" i "Rok 1863". W jakiej miejscowości znajduje się ten 

dworek, jaką nosił nazwę i co mieści się w nim obecnie 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3/… 

16 Jakie stanowisko państwowe pełnił J. Piłsudski nieprzerwanie od 15 maja 1926 roku do 

śmierci w dniu …………………………………………………………………………… 

 
2/… 

17 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/… 

 

 



 

18 W którym roku J. Piłsudski został członkiem Centralnego Komitetu Robotniczego i 

redaktorem naczelnym wydawanego przez PPS pisma "Robotnik"   

……………………………….. 
1/… 

19 Wymień kraje, które udzieliły Polsce pomocy w dostawach uzbrojenia i żywności w 

latach 1918 – 21 ………………………………………………………………………………………………………. 

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

4/… 

20 W którym roku J. Piłsudski więziony był w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej ….. 

………………………………………. 
1/… 

21 Wymień tytuły i autorów 3 biografii J. Piłsudskiego: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

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

   

3/… 

22 Która córka J. Piłsudskiego była w okresie drugiej wojny światowej pilotem w Anglii. 

Podaj jej imię i nazwisko małżeńskie. 

 
2/… 

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 Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  poamiatkową tablicę 

poświęconą J. Piłsudskiemu  umieszczono na murach szkoły w : 

 

a) Cycowie                b) Okszowie                c)  Wołkowianach 

1/… 

25 Dlaczego Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego nazywamy Ojcami Niepodległości 

Polski? 

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

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

5/… 



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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 


