
Pytania konkursowe „Polska Niepodległa 2021” 
 
1. Po ilu latach Polska odzyskała niepodległość w 1918 r.? 

a) 100 
b) 123 
c) 132 

2. 11 listopada 1918 r. Józef Piłsudski … 
a) przybył do Warszawy po uwolnieniu z twierdzy w Magdeburgu 
b) został zwierzchnikiem Rady Regencyjnej i naczelnym dowódcą Wojska Polskiego 
c) została mu powierzona misja utworzenia nowego rządu 

3. Który z polskich artystów odegrał znaczącą rolę w odzyskaniu niepodległości przez 
Polskę? 
a) Adam Mickiewicz 
b) Juliusz Słowacki 
c) Ignacy Jan Paderewski 

4. Z czyjej inicjatywy utworzono Legiony Polskie? 
a) Romana Dmowskiego 
b) Józefa Piłsudskiego 
c) Władysława Sikorskiego 

5. Kto był pierwszym prezydentem Polski po odzyskaniu niepodległości? 
a) Gabriel Narutowicz 
b) Józef Piłsudski 
c) Roman Dmowski 

6. W którym roku zniesiono Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada? 
a) 1939 
b) 1945 
c) 1956 

7. Kto wygłosił expose na konferencji pokojowej w Paryżu przedstawiając polskie żądania? 
a) Ignacy Jan Paderewski  
b) Roman Dmowski 
c) Jędrzej Moraczewski 

8. W jaki sposób Wielkopolska została włączona do Polski w 1919 r.? 
a) dzięki plebiscytowi 
b) poprzez powstanie 
c) w efekcie umowy z Niemcami 

9. Które miasto jako pierwsze odzyskało niepodległość? 
a) Cieszyn 
b) Radom 
c) Tarnów 

10. W którym miejscu w Warszawie witano Józefa Piłsudskiego? 
a) na dworcu 
b) na Żoliborzu 
c) w Ogrodzie Saskim 

11. „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. 

12. 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 

13. Kiedy został zaprzysiężony rząd polski po odzyskaniu niepodległości? 
a) 11 listopada 
b) 18 listopada 
c) 24 listopada 

14. Kogo Józef Piłsudski powołał na premiera niepodległościowego państwa polskiego: 
a) Jędrzeja Moraczewskiego 
b) Ignacego Jana Paderewskiego 
c) Gabriela Narutowicza 

15. Jakie są polskie symbole narodowe? 
a) flaga państwowa, godło, konstytucja 
b) flaga państwowa, hymn, konstytucja 
c) flaga państwowa, godło, hymn 

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 którym roku dzień 11 Listopada ustanowiono Świętem Narodowym: 
a) w 1921 roku 
b) w 1926 roku 
c) w 1937 roku 

20. Którą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzimy w 2021 r.? 
a) 98 
b) 100 
c) 103 
d) 105 

 


