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1. Co charakteryzuje Bitwę pod Komarowem rozegraną  31 sierpnia 1920 roku? 

 Z jaką postacią jest szczególnie związana? 

2. W jakim momencie wojny polsko-bolszewickiej włączył się Siemion Budionny? 

3. Jakie było podstawowe uzbrojenie żołnierzy bolszewickich? 

4. Jak nazywała się grupa podpułkownika Stefana Dęba-Biernackiego? 

5. Z jakimi ważnymi wydarzeniami historycznymi związany jest generał Józef Haller? 

Wymień trzy. 

6. W 1914 roku Polskie Towarzystwo Krajoznawcze  zorganizowało jubileuszową  setną 

wycieczkę. Podaj trasę tej wycieczki, nazwisko prowadzącego oraz  nazwę odznaczenia 

bojowego, którym ten prowadzący został uhonorowany za waleczność w wojnie polsko-

bolszewickiej 1920 roku. 

7. Działacz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i członek honorowy Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego był absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego 

- Wydziału Filozofii. Brał udział w pracach zespołu gromadzącego informacje o przyrodzie i 

potrzebach jej ochrony związanymi z tworzeniem parku narodowego. Był członkiem 

delegatury Państwowej Rady Ochrony Przyrody, członkiem Szarych Szeregów, dyrektorem 

muzeum. 

Podaj imię i nazwisko tego działacza oraz nazwę parku narodowego, do którego powstania 

się przyczynił. 

8. Miasto reklamuje się hasłem ”Pod  Dębami”. Z pewnością zieleni tu nie brakuje. Szczególną 

opieką  otaczany jest przez mieszkańców i harcerzy pomnik usytuowany  w północno-

zachodniej części gminy. Upamiętnia  tych odważnych młodych ludzi, którzy we wrześniu 

1939 roku rozwieszali na terenie miasta plakaty z tekstem utworu Marii Konopnickiej. 

Jak nazywa się ta gmina? 

Podaj nazwę utworu Marii Konopnickiej umieszczanego na plakatach. 



9. Mieszkańcy Mazowsza w przeważającej większości są wyznania katolickiego. Jednak w tym 

mieście istnieje związek wyznaniowy nieco „egzotyczny” jak na Mazowsze. Posiada swoją 

świątynię. Pierwsza kaplica powstała w XIX wieku. Parafia została erygowana w 1930 roku. 

Jak nazywa się to miasto? 

Jaki to związek wyznaniowy? 

Podaj nazwę ulicy, przy której znajduje się ta świątynia. 

10. Przedstawicielka bardzo znanego rodu magnackiego zorganizowała pierwszą na tym 

terenie szkołę elementarną. Aby utrzymać porządek w mieście oraz poprawić warunki życia 

mieszkańców, wydała „Instruktarz”. Był to zbiór praw i powinności  dworu wobec mieszczan 

i obowiązki tychże wobec dworu. 

Podaj imię i nazwisko tej przedsiębiorczej kobiety oraz miejscowości, której była 

właścicielką. 


