
18.11.2020 r. 

Temat: Polska w latach II wojny światowej – powtórzenie. 

Praca klasowa z działu „Polacy w latach II wojny światowej” odbędzie się w 

dniu 2 grudnia 2020 r. 

Wykonaj ćwiczenia. 

1. Uzupełnij tabelę wpisując działania okupacyjne prowadzone przez Niemcy i 

ZSRR na terenach Rzeczypospolitej w odpowiednim miejscu. 

 

a) wywożenie dzieł sztuki; 

b) narzucenie Polakom obcego obywatelstwa; 

c) zamknięcie średnich i wyższych szkół polskich; 

d) nacjonalizacja ziemi i przedsiębiorstw; 

e) rozstrzeliwania Polaków; 

f) prześladowania inteligencji; 

g) zsyłanie do łagrów; 

h) przymusowe roboty; 

i) wywożenie Polaków do obozów koncentracyjnych; 

j) masowe deportacje ludności; 

k) niszczenie kultury polskiej. 

 

III Rzesza ZSRR 
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2. Uzupełnij tabelę dotyczącą polskich organizacji komunistycznych. 

 

 

Nazwa ugrupowania 

 

 

Polska Partia Robotnicza 

 

………………………… 

 

Data i miejsce jego 

powstania 

 

 

……………………, 

Warszawa 

 

 

…………………………. 

 

Działacze  

 

 

Władysław Gomułka 

 

Wanda Wasilewska 
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3. Połącz poszczególne postacie z pełnionymi przez nie funkcjami, wstawiając 

właściwa literę w nawias. Napisz, kim była osoba, dla której nie podano 

określenia. 

 

a) Władysław Raczkiewicz (….) komendant główny AK w 1944 r. 

b) gen. Zygmunt Berling (….) prezydent RP na uchodźstwie 

c) gen. Władysław Sikorski (….) premier rządu RP na uchodźstwie 

d) Hans Frank (….) dowódca 1 Dywizji im. T. Kościuszki  

e) gen. Tadeusz Bór – Komorowski (….) dowódca Armii Polskiej w ZSRR, a 

potem 2 Korpusu Polskiego 

f) gen. Władysław Anders (….) radziecki ambasador w Wielkiej 

Brytanii. 

g) Iwan Majski (….) ……………………………………… 
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4. Obok każdego wydarzenia zapisz odpowiednią datę. Następnie uporządkuj je 

chronologicznie, wpisując kolejne cyfry. 

 

 

  

wybuch powstania warszawskiego 

 

 

……………… 

  

katastrofa gibraltarska 

 

…………….. 

 

  

ogłoszenie Manifestu PKWN 

 

 

…………….. 

  

układ Sikorski – Majski 

 

 

…………….. 

  

bitwa pod Monte Cassino 

 

 

…………….. 

  

podpisanie traktatu o przyjaźni i granicach 

 

 

…………….. 
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5. Rozwiąż krzyżówkę dotyczącą funkcjonowania Polskiego Państwa Podziemnego. 

Następnie wyjaśnij, jaką misję w czasie spełniła postać wskazana w otrzymanym 

haśle. 

 

1.             
2.             

  3.           

4.             

     5.        

    6.         

 

1. Nazwa najliczniejszej organizacji zbrojnej polskiego podziemia. 

2. Nazwa stanowiska najwyższego przedstawiciela rządu londyńskiego na ziemiach 

polskich. 

3. Walczyła tam Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich. 

4. Konspiracyjna nazwa polskiego harcerstwa. 

5. Jednostka koordynująca akcje zbrojne i sabotażowe podejmowane przez AK. 

6. Nazwisko działacza podziemia, który dała się zamknąć w obozie w Auschwitz, aby 

organizować tam działalność konspiracyjną. 

 

Hasło: …………………… 

Wyjaśnienie: …………………………………. 

 

6.Przyporządkuj poszczególnym polskim oddziałom wojskowym opisy przebytych przez 

nie szlaków i nazwy bitew stoczonych w czasie II wojny światowej. Obok podanych nazw 

oddziałów wstaw właściwą literę i cyfrę. 

Szlak polskiej jednostki wojskowej Bitwa z udziałem Polaków 

A. ZSRR → Polska → Niemcy 

B. Francja →Holandia → Niemcy 

C. ZSRR → Iran → Włochy 

D. Francja → Norwegia → Anglia 

1. bitwa pod Lenino 

2. bitwa pod Monte Cassino 

3. obrona Tobruku 

4. bitwa pod Falaise 

 

armia Andersa - ………. armia Berlinga - ………………. dywizja Maczka - …………. 

 


