3. Walka o Polskę – karta zadań do mapy konturowej
_________________________________________________________________________________
1. Podkreśl na mapie jedną kreską nazwy czterech miejscowości, w których powstały lokalne
ośrodki polskiej państwowości. A. Wpisz nazwy miejscowości do tabeli. B. Podaj pełne nazwy
ośrodków władzy. (0-4)
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2. Wypisz z mapy do tabeli cyfry oznaczające obszary, na których, zgodnie z postanowieniami traktatu
wersalskiego, miały się odbyć plebiscyty. Dopisz w tabeli daty plebiscytów, które się odbyły. (0-6)
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3. Wypisz z mapy litery oznaczające obszary przyznane Polsce w traktacie wersalskim. Dopisz ich
nazwy. (0-2)
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4. Do podanych w tabeli liter dopisz odpowiadające im na mapie nazwy siedmiu państw (obszarów)
sąsiadujących z II Rzeczypospolitą w połowie lat 20-ych XX wieku. (0-7)
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5. Na mapie niebieskim kolorem zaznacz rzeki: Dźwina, Zbrucz, Wisła Warta, Niemen, Dniestr, Bug;
zakreśl ich nazwy lub je podpisz (0-7)
6. Pionowymi kreskami zaznacz obszar objęty Powstaniem Wielkopolskim. (0-1) Wypisz z mapy literę,
która odpowiada tej części Wielkopolski, która została przyłączona do Polski _________ (0-1).
7. Poziomymi kreskami zaznacz obszar Górnego Śląska (0-1). Wypisz z mapy cyfrę, która odpowiada
tej części Górnego Śląska, która została przyłączona do Polski ______ (0-1). Wypisz z mapy nazwę
jednej miejscowości na Śląsku, która znalazła się poza granicami Polski ________________ (0-1)
oraz jedną nazwę miejscowości na Śląsku, która znalazła się w pol. granicach _____________ (0-1)
8. Wypisz z mapy literę, którą oznaczono obszar Litwy Środkowej ______ (0-1). Napisz imię i
nazwisko generała, który przyłączył ten obszar do Polski _____________________________ (0-1)
oraz napisz datę roczną tzw. buntu __________ (0-1) oraz datę roczną włączenia tego obszaru w
granice II RP ___________ .(0-1)
9. Ukośnymi kreskami na mapie zaznacz obszar terytorium Ukrainy Zachodniej. (0-1) Podkreśl dwoma
kreskami nazwę miasta, w którym walczyły polskie Orlęta. (0-1) Wypisz imię i nazwisko atamana
ukraińskiego, który dowodził wojskami Ukraińskiej Republiki Ludowej ___________________ (0-1)
10. Zielonym kolorem nakreśl na mapie linię odpowiadająca najdalszemu zasięgowi wojsk
bolszewickich w sierpniu 1920 r. (0-1) Tym samym kolorem napisz na mapie literę „W” w miejscu
bitwy warszawskiej (0-1) oraz literę „N” w miejscu bitwy nad Niemnem (0-1) . Poniżej wpisz datę
bitwy warszawskiej _________________________ (0-1) oraz imię i nazwisko głównego dowódcy
Armii Czerwonej ____________________________(0-1). Podaj dokładną datę i miejsce zawarcia
pokoju z Rosją bolszewicką. Data ____________________ (0-1). Miejsce________________ (0-1).

