
……………………………………………………………………             Wołomin, 14.05.2019 r.
                  (imię i nazwisko

…………………………………………………………………..
                 (szkoła i klasa)

WIELKI TEST Z HISTORII WOŁOMINA

P o z i o m  I

Zaznacz poprawną odpowiedź, biorąc w kółeczko literę a, b lub c.

1. „Wołomiński Niezbędnik Historyczny” prezentuje okres rozwoju Wołomina:
a) od średniowiecza do 2016 r.,
b) od nadania praw miejskich do dziś,
c) od średniowiecza do 1989 r.

2. W którym roku w dokumentach Metryki Mazowieckiej pojawia się po raz
pierwszy nazwa „Volin”, która po licznych przekształceniach przybrała formę
„Wołomin”?
a) w 1341 r.,
b) w 1421 r.,
c) w 1441 r.

3. Która z podanych miejscowości jest starsza od Wołomina?
a) Czarna,
b) Kobyłka,
c) Zagościniec.

4. Najstarszy murowany budynek w Wołominie pochodzi z roku:
a) 1873,
b) 1883,
c) 1893.

5. Ile linii tramwaju konnego funkcjonowało w Wołominie w okresie
międzywojennym?

a) 2,
b) 3, 
c) 4.

6. Willa „Dom pod akacjami” należała do rodziny:
a) Nałkowskich,
b) Nasfeterów,
c) Ronków.

7. Jaka instytucja kulturalna znajdowała się na Placu Górnośląskim?
a) biblioteka miejska,
b) kino,
c) sala koncertowa.

8. Liczba mieszkańców Wołomina w 1914 r. wynosiła:
a) 9 000,
b) 13 000,
c) 18 000.



9. Powszechnie uważa się, że założycielem miasta Wołomin był:
a) Gustaw Granzow,
b) Stefan Nasfeter,
c) Henryk Woyciechowski.

10.Która z podanych ulic została wytyczona przez Henryka Woyciechowskiego:
a) Laskowa, 
b) Polna,
c) Polska.

11.Henryk Konstanty Woyciechowski został honorowym obywatelem Wołomina
w roku:
 a)  1929,
 b)  1935,
 c)   1938.

    12.  Henryk Konstanty Woyciechowski został pochowany w grobie rodzinnym
           na cmentarzu w:

a) Radzyminie,
b) Wołominie,
c) Kobyłce.

     13. Pierwsza huta szkła w Wołominie powstała w roku:
a) 1895,
b) 1905,
c) 1915.

     14. Jan Golędzinowski pełnił funkcję:
              a)  burmistrza Wołomina,
              b)  proboszcza parafii wołomińskiej,
              c)  komendanta ochotniczej straży pożarnej.
     15. Projekt kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie
           wykonał architekt:

a) Henryk Marconi,
b) Jakub Kubicki,
c) Henryk Julian Gay.

P o z i o m  II

Znajdź w każdym zdaniu błąd rzeczowy i popraw go.

1. Wołomin leży w środkowowschodniej części Podlasia.

Jest - …………………………………, powinno być - …………………………………..
2. Dla odparcia ciągłych najazdów Prusów, Konrad Mazowiecki sprowadził

na Mazowsze rycerski Zakon Templariuszy w 1226 r.

Jest - ……………………………………………, powinno być - ………………………………
3. Znany geograf Wacław Nałkowski był właścicielem willi „Danuta”.

Jest - ………………………….., powinno być - …………………………………………………
4. W okresie międzywojennym w Wołominie funkcjonowały dwa kina:



„Bałtyk” i „Oaza”.

Jest - …………………………… , powinno być - …………………………………………
5. Jedna z córek Wacława Nałkowskiego Hanna była utalentowaną śpiewaczką.

Jest - ………………………………, powinno być - …………………………………..
6. Utworzona w Wołominie w 1908 r. Ochotnicza Straż Pożarna miała swoją

siedzibę na Placu Piłsudskiego.

Jest - ……………………………………………., powinno być - ………………………………
7. W 1924 r. w Wołominie została erygowana parafia rzymskokatolicka p.w.
     Najświętszej Marii Panny.
     Jest - ………………………………………………, powinno być - ……………………………

8. Pierwszym założycielem i właścicielem huty szkła w Wołominie był Władysław
Korsak.
Jest - ………………………………………….., powinno być - …………………………………

9. 12 maja 1937 r. w wołomińskiej hucie szkła „Vitrum”miała miejsce uroczystość
odznaczenia medalami kobiet-hutników.

Jest - ……………………………………………………; powinno być - ………………………….
10.Osada Wołomin na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego

z dnia 21 marca 1922 r. uzyskała prawa miejskie.

Jest - …………………………………., powinno być - ……………………………………………
11.W dniu 15 kwietnia 1943 r. wykonano wyrok śmierci na Ottonie Schyslerze,

komendancie gestapo w Wołominie.

Jest - …………………………., powinno być - ………………………………………………..
12.Pierwsze oddziały niemieckie weszły do Wołomina 4 października 1939 r.

Jest - ……………………………………., powinno być - ……………………………………
13.Wołomińska Drużyna Harcerska im. Stefana Batorego podczas okupacji

przekształciła się w Związek Walki Zbrojnej.

Jest - …………………………………………….., powinno być - …………………………. 
14.Franciszek Wodiczko był wybitnym dyrygentem Filharmonii Narodowej 

i Opery Narodowej w Warszawie.

Jest - ………………………………, powinno być - ………………………………………….
15.Tadeusz Tchórzewski – artysta rzeźbiarz jest twórcą pomnika Kardynała

Stefana Wyszyńskiego w Wołominie.

Jest - ……………………………………………., powinno być - ……………………………..



P o z i o m  III

Odpowiedz na poniższe pytania.

1. Kim był i jak się nazywał pierwszy właściciel majątku Wołomin?

Odp.: ……………………………………………………………………………………………….
2. Do jakiego miasta na terenie Rosji prowadziła linia kolejowa, której pierwsza

stacja za Warszawą mieściła się w Wołominie?

Odp.: ……………………………………………………………………………………………………
3. Jak się nazywał najpierw dzierżawca, a potem właściciel majątku po 

północnej stronie torów kolejowych, z którego inicjatywy powstało tam
popularne letnisko?

Odp.: ……………………………………………………………………………………………………. 
4. W 2008 r. Wołomin świętował 100-lecie ważnej organizacji społecznej.

Podaj nazwę tej organizacji.

Odp.: …………………………………………………………………………………………………
5. Dzielnice rozparcelowanego majątku Henryka Woyciechowskiego nosiły

Imiona członków jego rodziny. Kogo upamiętniały „Zosin” i „Wiktoryn”?

Odp.: Zosin - ……………………………………………………………………………..,

         Wiktoryn - …………………………………………………………………………
6. Co znajduje się obecnie w miejscu założonej przez Henryka Konstantego

Woyciechowskiego cegielni „Dionizy”?

Odp.: ………………………………………………………………………………………………..
7. Gdzie miała przed II wojną światową swą siedzibę Ochotnicza Straż Pożarna?

Odp.: …………………………………………………………………………………………………..
8. Kto ofiarował Wołominowi teren pod budowę boiska sportowego?

Odp.: …………………………………………………………………………………………………..
9. Jaką nazwę nosiła organizacja, założona z inspiracji H.K. Woyciechowskiego

po wybuchu I wojny światowej, której zadaniem była między innymi pomoc
żywnościowa dla rodzin zmobilizowanych mieszkańców miasta?

Odp.: ………………………………………………………………………………………………… 
10.Jak brzmiała nazwa organizacji społecznej, staraniem której przed II wojną

światową zaczęto budować szkołę po północnej stronie torów kolejowych?

Odp.: ………………………………………………………………………………………………….
11.Wymień nazwiska fundatorów ołtarzy bocznych w kościele Matki Bożej

Częstochowskiej w Wołominie:



Odp.: Ołtarz św. Teresy - ………………………………………………………………………
 
         Ołtarz św. Rodziny - ……………………………………………………………………..

12.Wymień nazwę konspiracyjną organizacji działającej na Mazowszu podczas
okupacji niemieckiej, która powstała na bazie przedwojennego Związku
Harcerstwa Polskiego.

Odp.: ………………………………………………………………………………………………….
13.Wybitny światowej sławy operator filmowy, związany z Wołominem, to:

Odp.: ………………………………………………………………………………………………..
14.Jak brzmi imię i nazwisko lekarza, którego mieszkańcy Wołomina

nazywali „Judymem naszego miasta”?

Odp.: …………………………………………………………………………………………………
15.Na miejscu jakiego dużego i ważnego dla Wołomina zakładu przemysłowego

mieści się obecnie Galeria Wołomin?

Odp.: ……………………………………………………………………………………………………
     

      
             
     


