
23.10.2020 r. 

Temat: Polskie Państwo Podziemne. 

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku (str. 61 – 66). Zachęcam również do obejrzenia materiału 

filmowego 

https://www.youtube.com/watch?v=7eRbb6VNUfY  

https://www.youtube.com/watch?v=DARWgtzJJ8U  

Zapisz pod tematem punkty. 

1. Struktura Polskiego Państwa Podziemnego. 

2. Delegatura Rządu na Kraj. 

3. Walka Polaków z okupantem. 

4. Konspiracyjne organizacje wojskowe. 

 

Wykonaj ćwiczenia: 

1. Na podstawie wiadomości z podręcznika oraz tekstu źródłowego uzupełnij uproszczony 

schemat organizacyjny polskiego państwa podziemnego. 

W toku trwającej około roku ewolucji ideowej i programowej polskiego ruchu oporu jego 

przeważająca część uznała zwierzchnictwo polskiego rządu na uchodźstwie. Tak zwane podziemie 

prolondyńskie ukształtowało się w postaci trzech struktur organizacyjnych: 

1) aparatu państwowego, reprezentowanego przez Delegaturę Rządu RP na Kraj, z jej 

instytucjami centralnymi i terenowymi; 

2) politycznych ciał przedstawicielskich, reprezentujących cztery główne partie koalicji 

rządowej, tworzących tak zwane czwórporozumienie, które na szczeblu centralnym 

uformowało Polityczny Komitet Porozumiewawczy (PKP); 

3) wojska, czyli Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej (ZWZ – AK). 

B. Fijałkowski, T. Godlewski, Polskie dylematy polityczne, Olsztyn 1996, s. 12. 
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2. Wskaż szereg, w którym prawidłowo przedstawiono, jak kolejno nazywały się podziemne 

siły zbrojne. 

a) Służba Zwycięstwu Polski → Związek Walki Zbrojnej → Armia Krajowa 

b) Związek Walki Zbrojnej → Armia Krajowa → Służba Zwycięstwu Polski 

c) Służba Zwycięstwu Polski →Armia Krajowa → Związek Walki Zbrojnej 

d) Związek Walki Zbrojnej → Służba Zwycięstwu Polski →Armia Krajowa 

 

3. Zapoznaj się z fotografią, a następnie uzupełnij tekst. Przyporządkuj do każdego zdania 

właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A – C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografii widać efekty działań prowadzonych w ramach 3.1. _______. Takie akcje były 

organizowane przede wszystkim przez członków 3.2. _____. W tym wypadku celem podjętych 

działań było 3.3. _______ . 

3.1. A. akcji dywersyjnych   B. małego sabotażu   C. służby pomocniczej 

3.2. A. Armii Krajowej  B. Kedywu   C. Szarych Szeregów 

3.3. A. powstrzymanie działań okupanta 

B. podniesienie na duchu Polaków 

C. napiętnowanie kolaborantów 

 

4. Uzupełnij schemat dotyczący walki Polaków z okupantem. 

 

Walka Polaków z okupantem 

 

 

walka cywilna      _________________ 

sabotaż       dywersja 

(Kierownictwo Walki Cywilnej)    (Kierownictwo Dywersji – Kedyw) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


