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XVII Szkolny Konkurs Historyczny pn: 

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

 

 

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 W setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w Chełmie odsłonięto tablicę 
poświęconą honorowemu obywatelowi miasta J. Piłsudskiemu. Na jakim chełmskim 
budynku została ona umieszczona: 

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

1/... 

2 Podaj imię i nazwisko panieńskie matki przyszłego Marszałka Polski. Jakim herbem 

pieczętował się jej ród? …………………………………………………………………………………………………. 
2/… 

3 Podaj datę, miejsce ślubu oraz imię i nazwisko pierwszej żony J. Piłsudskiego. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3/… 

4 Jak długo trwała podróż J. Piłsudskiego na zesłanie z Moskwy do Irkucka? Podróż ta 

odbywała się koleją, barkami, furmankami i pieszo. 

a) 4 tygodnie, 

b) 4 miesiące, 

c) 1 rok. 

1/… 

5 Brat Marszałka Bronisław zasłynął jako wybitny ………………………..  badający ludy i kultury 

………………………..………….., a  w szczególności zajmował się  ludem ……………………….., który 

obserwował będąc na zesłaniu na wyspie ……………………………………………………………………… 

4/… 

6 Z inicjatywy J. Piłsudskiego powstał we Lwowie konspiracyjny ………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. kierowany przez Kazimierza 

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

2/… 

7 I Kompania Kadrowa wyruszyła z krakowskich Oleandrów w  dniu ……………………..  roku. 

Jej dowódca był …………………………………………………………………………………..…………………………. 
2/… 

8 Gdzie i kiedy została sformowana I Brygada Legionów: 

a) Kielce, VIII 1914,                  b) Lwów, XI 1914,                         c) Nowy Sącz XII 1914. 
1/… 

9 Jedną z większych bitew I Brygada Legionów stoczyła w grudniu 1914 roku pod 

……………………………………………………………………………………………. Siłami polskimi dowodził 

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

2/… 

10 15 sierpnia 1917 roku powstał w ……………………………………………… Komitet Narodowy 
Polski na czele którego stali : ………………………………………………………………………………………….. 

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

2/… 



11 W 1921 roku powierzchnia Polski wynosiła …………………..……………. tys. km2, a jej ludność 
liczyła  …………………………………………. milionów mieszkańców, z czego Polacy stanowili 
ok. ………….%. Najliczniejszą mniejszością narodową byli  ……………………………….. ok. 15%, 
następnie …………………………………… ok. 10%, ……………………………….. ok. 5% 
i ………………………..ok 4%. Ówczesna Polska graniczyła z następującymi państwami  

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

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

13/… 

12 Jesienią 1926 roku 600 tys. ludzi otrzymało z polecenia J. Piłsudskiego obywatelstwo 
polskie. Byli to:  

a) Białorusini,                                     b) Żydzi,                                            c) Ukraińcy 

1/… 

13 W obronę Lwowa w 1920 roku znaczący wkład wnieśli lotnicy z dywizjonu im. T. 

Kościuszki . Byli to obywatele:  

a) Francji,                                           b) Węgier,                                          c) USA. 

1/… 

14 Według najnowszych ustaleń J. Piłsudski przebywał w Chełmie osiem razy. W którym 

roku odwiedził nasze miasto 4-krotnie: 

a) 1919                                             b) 1920,                                               c) 1921. 

1/… 

15 Wymień daty pierwszej i ostatniej wizyty Marszałka w Chełmie (miesiąc i rok) 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
2/… 

16 Wymień tytuły 3 prac historycznych napisanych przez J. Piłsudskiego podczas pobytu 

w Sulejówku: 

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

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

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

3/… 

17 W okresie międzywojennym w Chełmie stacjonowały następujące jednostki Wojska 

Polskiego: 

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

2/… 

18 Polska Akademia Literatury przyznała J. Piłsudskiemu w 1933 r. honorowe członkostwo 

za: 

 a) całokształt twórczości, 

 b) wspomnienia legionowe, 

 c) wygłoszenie mowy podczas złożenia prochów Juliusza Słowackiego na Wawelu. 

1/… 



19 Wielu literatów dwudziestolecia międzywojennego fascynowało się postacią 

J. Piłsudskiego. Wymień przynajmniej dwóch z nich 

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

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

2/… 

20 Zespołowi Szkół Rolniczych w Okszowie przywrócono imię Marszałka J. Piłsudskiego w  

dniu: 

a) 3.09.1989.                               b)  3.09.1990.                              c)   3.09.1991. 

1/… 

21 Jedną z form uczczenia pamięci Marszałka na początku lat 90. XX wieku było 

zapoczątkowanie tworzenia Alei Pamięci Narodowej (długiej na 300 m). Gdzie znajduje 

się ten swoisty pomnik J. Piłsudskiego? 

a) Kraków,                                     b) Kostiuchnówka,                                c) Zułow.  

2/… 

22 Podaj imiona dwóch braci J. Piłsudskiego, którzy byli więźniami NKWD 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
2/… 

23 Jesienią 1990 roku do Polski powróciła z Anglii córka J. Piłsudskiego  

…………………………………………………………. nosząca od 1944 roku nazwisko męża 

…………………………………………………………. . Zmarła w Warszawie w roku  ………………….…… .   

3/… 

24 W 2017 roku Oddział PTTK w Chełmie wydał interesująca pozycję książkową dotyczącą  

związków J. Piłsudskiego z Ziemią Chełmską. Podaj jej pełny tytuł. 

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

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

3/… 

25 „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska” - 

rozwiń  myśl J. Piłsudskiego: 

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

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

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

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

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

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

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

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

5/… 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 


