
 
 

Pytania konkursowe z odpowiedziami 
 
 
 
1. Którą rocznicę odzyskania niepodległości świętujemy 11 listopada 2016 roku: 

a) 26, 

b) 71, 

c) 98. 

2. Legiony Polskie brały udział w walkach I wojny światowej po stronie: 

a) Austro-Węgier i Niemiec, 

b) Francji i Anglii, 

c) Rosji i Serbii. 

3. Dlaczego rozjem w Compiegne to ważne wydarzenie: 

a) powołał Józefa Piłsudskiego na Naczelnika Państwa, 

b) faktycznie zakończył I wojnę światową, 

c) zmusił do abdykacji cara Rosji Mikołaja II. 

4. Kogo Józef Piłsudski powołał 17 listopada na premiera niepodległościowego państwa polskiego: 

a) Jędrzeja Moraczewskiego, 

b) Ignacego Jana Paderewskiego, 

c) Gabriela Narutowicza. 

5. Które miasto jako pierwsze odzyskało niepodległość: 

a) Cieszyn, 

b) Radom, 

c) Tarnów. 

6. W którym miejscu w Warszawie witano Józefa Piłsudskiego: 

a) na dworcu, 

b) na Żoliborzu, 

c) w Ogrodzie Saskim. 

7. „Na rozkaz Jego staniecie wszyscy do szeregów obywatele żołnierze Polskiej Organizacji 

Wojskowej? to fragment…? 

a) aktu przekazania władzy Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną, 

b) obwieszczenia o przybyciu Józefa Piłsudskiego do Warszawy,  

c) odezwy do Polaków przed wojną polsko-bolszewicką. 

 

 



 

8. Co Józef Piłsudski obiecał niemieckim żołnierzom stacjonującym w Polsce? 

a) bezpieczeństwo ze strony polskich oddziałów, 

b) możliwość przyjęcia obywatelstwa polskiego, 

c) nic im nie obiecał. 

9. Jak Józef Piłsudski zareagował na próbę wręczenia mu sztandaru Pogotowia Bojowego PPS? 

a) był zniesmaczony,   

b) nie chciał dopuścić do siebie przedstawicieli Pogotowia Bojowego PPS 

c) powiedział: „nie mogę przyjąć znaku jednej partii, mam obowiązek działać w imieniu całego 

narodu”. 

10. Kiedy został zaprzysiężony rząd polski po odzyskaniu niepodległości: 

a) 11 listopada, 

b) 18 listopada, 

c) 24 listopada. 

11. Jakie są polskie symbole narodowe? 

a) flaga państwowa, godło, konstytucja, 

b) flaga państwowa, hymn, konstytucja, 

c) flaga państwowa, godło, hymn. 

12. Od kiedy 11 listopada jest dniem wolnym od pracy w administracji rządowej i szkolnictwie? 

a) od 1919 roku, 

b) od 1926 roku,  

c) od momentu odzyskania niepodległości. 

13. Na paryskiej konferencji pokojowej, w wyniku której podpisano traktat wersalski, Polskę 

reprezentował m.in.: 

a) Józef Beck, 

b) Roman Dmowski, 

c) Wojciech Korfanty. 

14. Powstanie Wielkopolskie wybuchło: 

a) 25 grudnia 1918 roku, 

b) 26 grudnia 1918 roku, 

c) 27 grudnia 1918 roku. 

15. Odsieczą Lwowa w listopadzie 1918 dowodził 

a) Michał Karaszewicz-Tokarzewski, 

b) Tadeusz Bór-Komorowski, 

c) Stefan Grot-Rowecki. 

 



 

16. Uchwaloną w 1921 roku konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej nazywa się: 

a) marcową, 

b) kwietniową, 

c) majową. 

17. Kraj w którym utworzono polską „Błękitną Armię” to: 

a) Hiszpania, 

b) Francja, 

c) Włochy. 

18. Wydaną po wybuchu I wojny światowej odezwę obiecującą odrodzenie i autonomię Polski w 

ramach państwa rosyjskiego podpisał: 

a) car Mikołaj, 

b) wielki książę Mikołaj, 

c) Włodzimierz Lenin. 

19. W jakich dniach obradował Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu: 

a) 11-13 listopada 1918 roku, 

b) 26-28 listopada 1918 roku, 

c) 3-5 grudnia 1918 roku. 

20. W którym roku dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Narodowym 

a) w 1921 roku, 

b) w 1926 roku, 

c) w 1937 roku 


