Test B

………………………………………………………………………

I wojna światowa

(IMIĘ I NAZWISKO)

Test podsumowujący rozdział V
………………………………

…………………………………

(KLASA)

Zad. 1. Połącz bitwy, operacje wojskowe z właściwymi opisami

(DATA)

(6 pkt.)

1) pod Verdun

a) nieudana próba ententy opanowania cieśnin czarnomorskich

2) pod Gorlicami

b) po tej bitwie wszyscy żołnierze zostali wyposażeni w maski
przeciwgazowe

3) półwysep Gallipoli

c) odcięcie państw centralnych od dostaw z zewnątrz i nieudana
próba przełamania tego stanu
d) niepowodzenie niemieckiej wojny błyskawicznej i przejście do

4) pod Ypres

wojny pozycyjnej
5) nad Marną

e) najkrwawsza bitwa I wojny światowej

6) bitwa jutlandzka

f) powstrzymanie przez państwa centralne ofensywy Rosjan i
następnie zajęcie Królestwa Polskiego
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Zad. 2. Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami
1) konferencja pokojowa w Paryżu

a) 1917

2) I wojna bałkańska

b) 1914

3) walki na półwyspie Gallipoli

c) 1918

4) bitwa jutlandzka

d) 1919

5) podpisanie traktatu brzeskiego

e) 1912

6) bitwa nad Marną

f) 1915

7) rewolucja październikowa

g) 1916

(7 pkt.)
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Zad. 3. Oceń prawdziwość zdań. Przy zdaniach prawdziwych zaznacz literę P, a przy
fałszywych literę F.

(5 pkt.)

1) Klęską japońską w bitwie pod Cuszimą zakończyła się wojna rosyjsko-japońska. P/F
2) Gawriło Princip dokonał w imieniu bolszewików zamachu na cara rosyjskiego Mikołaja I.
P/F
3) We Francji powstały wojska polskie tzw. Błękitna Armia. P/F
4) Trójporozumieniem nazywano państwa centralne. P/F
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5) Jednym z bardziej znanych starć Legionów Polskich podczas I wojny światowej była szarża
pod Rokitną. P/F
Zad. 4. Na podstawie zamieszczonej ilustracji i wiedzy własnej wykonaj polecenia. (3 pkt.)

a) Czego dotyczy przedstawiona ilustracja, jakiego wydarzenia?
……………………………………………………………………………………………….......
b) Kiedy miało miejsce przedstawione na ilustracji wydarzenie? Podaj rok
……………………………………………………………………………………………….......
c) Jakie konsekwencje miało miejsce niniejsze wydarzenie dla działań wojennych podczas I
wojny światowej?
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
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Zad. 5. Wymień 5 krajów biorących udział w II wojnie bałkańskiej i określ, przeciwko
któremu z tych państw wybuchł ten konflikt.

(6 pkt.)

……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………......
Zad. 6. Przyporządkuj opis do właściwej postaci historycznej

(6 pkt.)

1) Józef Haller

a) przedstawiciel KNP na konferencji pokojowej w Paryżu

2) Aleksander Kiereński

b) dowodził Czeka, specjalnym organem do zwalczania
wszelkiego oporu przeciwko władzy sowieckiej

3) Feliks Dzierżyński

c) jego 13 punkt programu pokojowego zakładał powstanie
niepodległej Polski z dostępem do morza
d) reprezentował delegację brytyjską na konferencji

4) Roman Dmowski

pokojowej w Paryżu
5) David Lloyd Georg

e) stanął na czele Błękitnej Armii

6) Thomas Woodrow Wilson

f) stanął na czele Rządu Tymczasowego
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Zad. 7. Na podstawie zamieszczonej mapy i wiedzy własnej wykonaj polecenia.

Źródło mapy: Wydawnictwo Nowa Era
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(6 pkt.)

1) Podkreśl jedną linią nazwy trzech krajów tworzących sojusz Ententy.
2) Otocz kółkiem nazwę kraju, który po roku czasu opuścił sojusz państw centralnych.
3) Wymień dwa kraje neutralne, które nie wzięły udziału w I wojnie światowej.
……………………………………………………………………………………………….......
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