Kl VII

Temat: Sprawdzian
Polska w okresie międzywojennym
Test wielokrotnego wyboru. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi na każde
pytanie.
1. Reforma szkolnictwa wprowadzona w 1932 r. przez Janusza
Jędrzejewicza dzieliła szkoły na:
a) sześcioletnie szkoły elementarne, czteroletnie gimnazja,
dwuletnie licea
b) ośmioletnie podstawówki i pięcioletnie technika
c) katolickie i świeckie
2. Polscy matematycy, którzy złamali kod niemieckiej maszyny
szyfrującej Enigma to:
a) Henryk Zygalski
b) Jerzy Różycki
c) Marian Rejewski
3. Autorem koncepcji czystej formy był:
a) Stanisław Ignacy Witkiewicz
b) Józef Pankiewicz
c) Zdzisław Turzycki
4. Reforma rolna w latach dwudziestych polegała na:
a) na rozdzieleniu wielkiej własności pomiędzy chłopów małorolnych i
bezrolnych
b) podziale gruntów należących do państwa i wykupie nadwyżek ziemi
prywatnej
c) uprzemysłowieniu rolnictwa dotacjami
5. W latach 1920 ? 1924, waluta obowiązująca na terenach polskich to:
a) polski złoty
b) marka polska
c) frank polski
6. Najważniejsze polskie inwestycje w latach dwudziestych to:

a) budowa portu Gdynia, rozpoczęta w 1924 r.
b) budowa połączenia kolejowego Gdyni z Górnym Śląskiem
c) budowa międzynarodowego połączenia kolejowego Praga - Kraków
- Berlin
7. 1 czerwca 1926 r. Ignacy Mościcki został prezydentem, został
wybrany przez:
a) Zgromadzenie Narodowe
b) Naród w wolnych wyborach
c) Senat
8. We wrześniu 1929 r. powstała partia opozycyjna wobec sanacji Centrolew, w jej skład wchodziły partie:
a) PSL "Piast" i PSL "Wyzwolenie"
b) Narodowa Partia Robotnicza
c) Chrześcijańska Demokracja
9. Narodowej Demokracji przewodził:
a) Roman Dmowski
b) Norbert Barlicki
c) Adama Ciołkosza
10. Akt 5 listopada ogłosiło dwóch cesarzy:
a) Franciszek Józef I i Mikołaj II
b) Franciszek Józef I i Wilhelm II
c) Wielki Mikołaj i Wilhelm I
11. Józef Piłsudski był więziony:
a) przez Niemców w Magdeburgu
b) przez Rosjan w Petersburgu
c) przez Niemców w Berlinie
12. Dnia 22 listopada 1918 r. Józef Piłsudski ogłosił się:
a) Marszałkiem Polski
b) Przewodniczącym nowo powstałego rządu
c) Tymczasowym Naczelnikiem Państwa
13. W plebiscycie na Górnym Śląsku 20 marca 1921 r., za Polską
opowiedziało się:

a) tylko 3,5 % głosujących
b) około 40 % głosujących
c) aż 80 % głosujących
14. Zaplanowaną przez Piłsudskiego prowokacją w październiku 1920
r. na Wileńszczyznę dowodził
a) Władysław Grabski
b) Lucjan Żeligowski
c) Feliks Kon
15. Kto zwyciężył wybory na prezydenta po śmierci Gabriela
Narutowicza?
a) Stanisław Wojciechowski
b) Wincenty Witos
c) Maciej Rataj

