OLIMPIADA WIEDZY O LAUREATACH POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA

I etap eliminacji

Gmina Czersk

28 września 2017 r.
Imię i nazwisko uczestnika…………………..………………………………
Test zawiera 37 pytań. Można uzyskać 40 pkt. W przypadku pytań zamkniętych jedna odpowiedź jest poprawna.
Czas przeznaczony na rozwiązanie testu:
45 minut.

1.

Które z polskich miast znajdujących się pod zaborami opisuje poniższy cytat?

„Na przełomie stuleci był ośrodkiem obrony ziemi polskiej, polskich warsztatów pracy, walki
o prawo narodu do własnego języka, do pielęgnowania kultury narodowej. W podtrzymywaniu tradycji dużą rolę odegrały: Towarzystwo Czytelni Ludowych, koła śpiewacze,
gimnastyczne i Biblioteka Raczyńskich”
a) Warszawa
2.

b) Kraków

c) Poznań

d) Lwów

Do którego z polityków odnosi się poniższy fragment?

„Po upadku rewolucji 1905 r. w Rosji, w związku z komplikującą się sytuacją
międzynarodową […] za nieuchronny uważał wybuch zbrojnego konfliktu w Europie. Moment
ten uznawał za niepowtarzalną szansę dla Polaków. […] Był głęboko przekonany, iż w
momencie wybuchu wojny należy rzucić na szalę wypadków samodzielny polski czyn zbrojny.
Polacy muszą wystąpić jako sprzymierzeńcy jednego z państw zaborczych. Wybór padł na
Austrię”.
T. Nałęcz, Sprawa polska w I wojnie światowej,
[w:] Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Garlicki, Warszawa 1986, s. 13.

a) Józefa Piłsudskiego
c) Wojciecha Korfantego
3.

Do bloku Trójprzymierza należało wiele państw, w tym:

a) Rosja
4.

b) Romana Dmowskiego
d) Ignacego Paderewskiego

b) Hiszpania

c) Szwajcaria

d) Włochy

Którego z wybitnych Polaków przestawiono w poniższym fragmencie biografii?

„Urodził się w 1867 roku w Zułowie. Po ukończeniu gimnazjum w Wilnie studiował medycynę
w Charkowie. Zamieszany w próbę zamachu na cara Aleksandra III, został zesłany na pięć lat
na Syberię. Po powrocie był jednym z założycieli PPS. W czasie wojny dowodził I Brygadą
Legionów Polskich”.
a) Józefa Hallera
c) Józefa Piłsudskiego
5.

Laureatem literackiej Nagrody Nobla w 1924 r. został

a) Władysław Reymont
c) Stefan Żeromski
6.

b) Józefa Dowbora–Muśnickiego
d) Stanisława Szeptyckiego

b) Henryk Sienkiewicz
d) Bolesław Prus

Pierwszym prezydentem II Rzeczypospolitej został:

a) Gabriel Narutowicz
c) Ignacy Mościcki

b) Roman Dmowski
d) Maciej Rataj
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7.

W wyniku plebiscytu oraz powstań śląskich:

a) cały Górny Śląsk przypadł Niemcom
b) cały Górny Śląsk przyznano Polsce
c) obszar plebiscytowy podzielono po połowie
d) Polska otrzymała 29% obszaru plebiscytowego
8.

Inicjatorem utworzenia Ligi Narodów, uhonorowanym za swe działania Pokojową
Nagrodą Nobla, był

a) Theodore Roosevelt
c) Woodrow Wilson
9.

b) Franklin Delano Roosevelt
d) Herbert Hoover

Polityka appeasementu to:

a) przeciwstawienie się agresywnej polityce zagranicznej Hitlera przez mocarstwa zachodnie
b) ustępstwa państw zachodnich wobec Hitlera.
c) międzynarodowa pomoc generałowi Franco podczas wojny w Hiszpanii
d) podporządkowywanie mniejszych państw europejskich przez Wielką Brytanię
10.

Na mapce literą „C” zaznaczono państwo, które sąsiadowało z Polską międzywojenną;
była to

a) Litwa
b) Łotwa
c) Estonia
d) Białoruś

11.

Wskaż, z którego dokumentu pochodzi zamieszony poniżej fragment

Artykuł 2.
1. Na czele Państwa stoi Prezydent Rzeczypospolitej.
2. Na Nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historii za losy Państwa.
3. Jego obowiązkiem naczelnym jest troska o dobro Państwa, gotowość obronną i stanowisko
wśród narodów świata.
4. W Jego osobie skupia się jednolita i niepodzielna władza państwowa.
(Wiek XX w źródłach, oprac. M. Sobańska–Bondaruk, S.B. Lenard,
Warszawa 2002, s. 172.)

a) Nowela sierpniowa, 1926 r.
c) Konstytucja marcowa, 1921 r.

b) Mała Konstytucja, 1919 r.
d) Konstytucja kwietniowa, 1935 r.
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12.

Komentarz, iż "Rosja ma pokój z japońskim obiciem" odnosił się do:

a) zakończenia wojny rosyjsko-japońskiej z lat 1904-1905
b) zakończenia interwencji japońskiej na Dalekim Wschodzie po I wojnie światowej
c) okoliczności utworzenia cesarstwa Mandżukuo
d) zakończenia II wojny światowej
13.

Poniższa ilustracja satyryczna jest komentarzem do:
a) układu w Rapallo w 1922 r.
b) układu w Locarno w 1925 r.
c) deklaracji polsko–niemieckiej o niestosowaniu
przemocy z 1934 r.
d) paktu Ribbentrop-Mołotow z 1939 r.

„O co właściwie chodzi ? Czy o swobodę niemieckiej ludności Gdańska, która nie jest
zagrożona, czy o sprawy prestiżowe – czy też o odepchnięcie Polski od Bałtyku, od
którego Polska odepchnąć się nie da"
Autorem tych słów był
14.

a) Józef Beck
c) Władysław Sikorski
15.

b) Antoni Abraham
d) Felicjan Sławoj – Składkowski

Którą z postaci historycznych przestawiono w poniższym fragmencie:

„Polski oficer zwerbowany przez NKWD. Podczas II wojny światowej działał w Związku
Patriotów Polskich. Był dowódcą 1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, a następnie 1. Armii
Wojska Polskiego”.
a) Zygmunt Berling
c) Edward Śmigły–Rydz
16.

Polskojęzyczne gazety wydawane na terenach Generalnego Gubernatorstwa,
całkowicie podlegające niemieckiej cenzurze nazywane były:

a) gadzinówki
17.

b) Kazimierz Sosnkowski
d) Stanisław Maczek

b) szczekaczki

c) szańce

d) gońce

Komitet Obrony Robotników powstał, aby nieść pomoc represjonowanym robotnikom:

a) po masakrze na Wybrzeżu w grudniu 1970
b) po wydarzeniach czerwcowych 1976 roku
c) po pacyfikacji kopalni „Wujek”
d) po wprowadzeniu stanu wojennego
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18.

Decyzję o zrzuceniu bomb atomowych na dwa miasta japońskie w 1945 roku podjął
prezydent USA:

a) Franklin D. Roosevelt
c) Dwight Eisenhower

b) Harry Truman
d) John Kennedy

19. Wydarzenie przedstawione na plakacie miało miejsce:

a) w 1939 r.
b) w 1940 r.
c) w 1941 r.
d) w 1942 r.

20.

„Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem opuściła się żelazna kurtyna
w poprzek kontynentu. Poza ta linią znajdują się wszystkie stolice dawnych państw
środkowej i wschodniej Europy – Warszawa, Berlin, Praga....– wszystkie te sławne
miasta.....leżą w strefie radzieckiej (...)”.

Słowa te wygłosił:
a) Harry Truman
c) George Marshall
21.

b) Winston Churchill
d) Clement Atlee

Wskaż zdanie fałszywe:

a) Taktyka biernego oporu to sposób walki o wyzwolenie Indii propagowany przez Mahatmę
Gandhiego.
b) Rok Afryki to 1960, w którym niepodległość uzyskały wszystkie państwa tego kontynentu.
c) Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa istnieje od 1 grudnia 2009 r.
d) Brytyjska Wspólnota Narodów powstała w 1931 r.
22.

„Stojąc na czele Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, sprzeciwiał się ograniczaniu
roli religii w życiu społecznym i polityce laicyzacji; został poddany represjom
i internowany; zorganizował obchody Tysiąclecia Chrztu Polski” – niniejszy fragment
charakteryzuje postać:

a) Jana Pawła II
c) kard. Adama Sapiehy

b) ks. Jerzego Popiełuszki
d) kard. Stefana Wyszyńskiego
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"Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy
ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy
robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji, w interesie walki o
podwyższenie stopy życiowej ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego
życia, w interesie naszej Ojczyzny".
Cytat powyższy pochodzi z 1956 r. Autorem tej wypowiedzi był:

23.

a) Józef Cyrankiewicz
c) Aleksander Zawadzki
24.

Siły zbrojne Układu Warszawskiego interweniowały w 1968 r.

a) na Kubie
25.

b) na Węgrzech.

c) w Polsce

d) w Czechosłowacji

Słynne sformułowanie „mała stabilizacja” łączy się z nazwiskiem:

a) Aleksandra Dubčeka
c) Fidela Castro
26.

b) Władysław Gomułka
d) Bolesław Bierut

b) Władysława Gomułki
d) Leonida Breżniewa

Proszę podać nazwiska postaci, których fragmenty biogramów przytoczono poniżej:

a) Był francuskim generałem i mężem stanu. Uczestniczył w I i II wojnie światowej. W 1940
r. wezwał Francuzów do dalszej wojny z Niemcami. W latach 1959-1969 sprawował urząd
prezydenta Francji.
postać: .............................................................................
b) Od 1943 r. był szefem Biura Politycznego Komunistycznej Partii Chin. W 1949 r. ogłosił
powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. Był inicjatorem kampanii "rewolucji kulturalnej" w
Chinach.
postać: .............................................................................
c) Był ostatnim przywódcą Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i jedynym
prezydentem ZSRR. Podjął decyzję o wycofaniu wojsk radzieckich z Afganistanu.
postać: .............................................................................
d) W latach 1966-1975 pełnił urząd gubernatora Kalifornii. Od 1981 r. prezydent Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wspierał finansowo i militarnie kraje oraz organizacje
walczące z komunizmem. Nazwał ZSRR "imperium zła".
postać: .............................................................................
27.

„Ballada o Janku Wiśniewskim”
Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni,
Dzisiaj milicja użyła broni,
Dzielnieśmy stali i celnie rzucali.
Janek Wiśniewski padł.

Utwór, którego fragment przytoczono powyżej, powstał w celu upamiętnienia dramatycznych
wydarzeń, które rozegrały się:
a) w Warszawie w 1968 r.
c) w Radomiu w 1976 r.

b) na Wybrzeżu w 1970 r.
d) w Gdańsku w 1980 r.
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28.
Przedstawione poniżej cele:
„koordynacja działań mających na celu wyzwolenie Polski spod okupacji niemiecko–
sowieckiej i współpraca podziemia w kraju z rządem na emigracji. Objęcie ziem polskich pod
okupacją działalnością administracyjną, która reprezentowałaby legalne władze polskie w
momencie wyzwolenia. Scalenie wszystkich organizacji zbrojnych w jedną armię podziemną i
podporządkowanie jej rozkazom Naczelnego Wodza. Tworzenie programu odbudowy państwa
polskiego po wojnie”
miały być realizowane przez:
a) Polskie Państwo Podziemne
c) Krajową Radę Narodową
29.

b) Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
d) Związek Patriotów Polskich

Poniższy plakat z 1946 roku odnosił się do:
a) przyjęcia małej Konstytucji
b) głosowania podczas referendum
c) poparcia dla rządu londyńskiego
d) poparcia dla Planu 3–letniego

30.

Pierwsza konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych odbyła się w kwietniu
1945 r. w

a) Teheranie
31.

b) Jałcie

c) Londynie

d) San Francisco

Terytoria przedstawione na mapce zostały włączone do Polski po II wojnie światowej.
Określa się je mianem:

a) Ziemie Repatriowane
b) Ziemie Wcielone
c) Ziemie Ocalone
d) Ziemie Odzyskane
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32.

Celem tzw. planu Marshalla było

a) umożliwienie Niemcom spłaty reparacji wojennych
b) odbudowanie Japonii ze zniszczeń wojennych
c) przełamanie międzynarodowej izolacji Chińskiej Republiki Ludowej
d) przezwyciężenie trudności gospodarczych w Europie po II wojnie światowej dzięki
pomocy USA
33.

Wynegocjowane w 1978 r. w Camp David porozumienie było ważnym etapem

a) dekolonizacji Afryki
b) procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie
c) procesu normalizacji stosunków amerykańsko–chińskich
d) procesu zjednoczenia Niemiec
34.

NSZZ „Solidarność” został zarejestrowany:

a) w 1976 r.
35.

c) w 1982 r.

d) w 1986 r.

Do grona państw założycieli NATO nie należała

a) Austria
36.

b) w 1980 r.

b) Norwegia

c) Belgia

d) Portugalia

Plakat z 1976 roku ukazuje partię rządząca w PRL jako kierującą rozwojem państwa
i narodu polskiego. Pełna nazwa tej partii to:
a. Polska Partia Socjalistyczna
b. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
c. Komunistyczna Partia Polski
d. Polski Związek Partii Robotniczych

37.

Układ Warszawski został rozwiązany

a) w 1980 r.

b) w 1981 r.

c) w 1991 r.
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d) w 1993 r.

