Konkurs
krajoznawczo-historyczny

Zestawy pytań testowych wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi

Zestaw pytań nr 1

1. Kto dowodził 8 Dywizją Piechoty w Boju pod Ossowem ?
ODP - Generał Stanisław Burhardt-Bukacki
2. O której godzinie siły bolszewickie uderzyły na polskie stanowiska 14 sierpnia 1920 roku ?
ODP - Około 4.00 nad ranem
3. Jak nazywał się przywódca Ukraińskiej Republiki Ludowej , z którym zawarliśmy
porozumienie o wspólnej walce przeciw Armii czerwonej w kwietniu 1920 roku ?
ODP - Symon Petlura
4. Jak nazywały się pociągi opancerzone, które broniły Wołomina w czasie Bitwy Warszawskiej ?
ODP - Paderewski i Mściciel
5. Który oddział odegrał kluczową rolę ( przechylił szalę zwycięstwa ) w Bitwie pod
Radzyminem?
ODP - 10 Dywizja Piechoty (II RP)
6. Kto jest twórcą poniższego motta, które przyświecało autorowi przez całe życie podczas
wędrówek po kraju. Brzmi następująco: Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest – swoje obowiązek”
a/ Karol Hofman
b/ Mieczysław Orłowicz
c/ Zygmunt Gloger
d/ Kazimierz Kulwieć
ODP - Zygmunt Gloger
7. Pod jakim numerem został wpisany statut Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego do rejestru stowarzyszeń i związków w 1951 roku ?
ODP - pod nr 308
8. Artefakt z tej miejscowości można obejrzeć w Muzeum na Zamku w Lublinie. Stąd wnosimy,
że nie jest aktualnie używany i ma bogatą historie. Wytworzony został pod koniec XVIII
wieku w pracowni założonej przez starostę hamersztyńskiego. Kierownikiem tej pracowni był
francuz.Jak nazywa się miejscowość, w której znajdowała się pracownia ? ODP - Kobyłka
Podaj nazwisko francuza, który czuwał nad produkcją. ODP - Francois Selimand
Co to była za pracownia i co w niej wytwarzano ?
ODP - Persjarnia ( zakład tkacki ), pasy kontuszowe
9. Historia obszaru tego miasta wiąże się z ustawiczną odbudową .Fale zniszczeń rozpoczęli
Szwedzi pewnego lipcowego poranka 1656 roku. Dokończyli zniszczeń w czasie trwania
wojny północnej lat 1700 – 1721. Pierwsza wojna światowa to wielkie bezrobocie, wywózka
mieszkańców do pracy w gospodarce niemieckiej i ogromna dewastacja urządzeń miejskich.
Druga wojna światowa to bombardowania i eksterminacja ludności.. Stabilizacja i odbudowa
to okres po II wojnie światowej. Jak nazywa się to miasto ? Odp: Wołomin
10. W Radzyminie targi odbywają się w środy. Kto i kiedy ustanowił ten zwyczaj ? ODP - Eleonora
Czartoryska wyjednała ten przywilej u Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1785 roku

Zestaw pytań nr 2

1. W których potyczkach wojny polsko-bolszewickiej użyto francuskich czołgów Renault FT17?
Wymień trzy.
ODP - Radzymin, Dyneburg, Bobrujsk (po raz pierwszy), Lida, Mińsk Mazowiecki, Lwów,
Mława, Ciechanów, Żutomierz, Grodno, Łomża, Równe, Mikulińce (13 potyczek)
2. Ile nabojów dostarczyły Węgry w latach 1919-1921 na użytek Wojska Polskiego ?
ODP - 75 milionów naboi
3. Kto był patronem 7 Eskadry Myśliwskiej uczestniczącej w wojnie polsko-bolszewickiej ?
ODP - Tadeusz Kościuszko
4. Kto dowodził polską ofensywą na Białorusi ( tzw. operacja Mińsk) w sierpniu 1919 roku ?
ODP - Generał Stanisław Szeptycki
5. Józef Stalin miał rozkaz wsparcia Michaiła Tuchaczewskiego w zdobyciu Warszawy. Jednak
nie wykonał go, bo był przekonany, że stolica niechybnie padnie. Jakie działania prowadził w
tym czasie ?
ODP - Uczestniczył w Bitwie o Lwów
6. „Przez poznanie do umiłowania kraju, przez umiłowanie do czynów ofiarnych”- ta myśl
przyświecała osobie bardzo ważnej dla turystyki i krajoznawstwa w Polsce.. To także patron
kilku oddziałów PTTK oraz wielu rajdów. Podaj jego imię i nazwisko.
ODP - Aleksander Janowski
7. Produkt reklamowany w warszawskiej prasie doby stanisławowskiej jako „czarne gdańskie”
sprzedawany był w faskach o wadze dwóch, jednego lub pół kamienia na miejscu lub u
Polentza . Podkreślano wysoką jakość tego wyrobu, który „ inne gdziekolwiek robione
przechodzi w tym, że żadnego przeciwnego zapachu nie ma”.
Co to był za produkt ? W jakiej miejscowości był wytwarzany? ODP - Mydło, Kobyłka
8. Dlaczego pod koniec XVIII wieku umieszczono komory celne w Wólce Radzymińskiej i
Kuligowie ? ODP - Przebiegała tam granica zaborów
9. Na przełomie XIX i XX wieku obszar tej miejscowości zajmowała tzw. kolonia letniskowa. Aby
ułatwić letnikom dojazd, uruchomiono w 1904 roku pewien środek transportu osobowego.
Funkcjonował on prawie przez 30 lat od maja do końca września. Związek z tymi działaniami
miały również zmiany w transporcie publicznym na terenie Warszawy. Jak obecnie nazywa
się ta miejscowość. ODP – Wołomin
Po ilu trasach poruszały się te środki transportu osobowego? ODP - Trzy trasy
Kto był właścicielem tych środków transportu? ODP - Właściciele pensjonatów
10. Do czego i kiedy używano w Radzyminie tzw. „Biletów Kościuszki”?
Do kiedy je przechowywano w Kasie Miejskiej ? ODP - Biletów używano do wspomagania
Insurekcji Kościuszkowskiej ( płacono za żywność i uzbrojenie) Przechowywano do 1862
roku

Zestaw pytań nr 3

1. Co charakteryzuje Bitwę pod Komarowem rozegraną 31 sierpnia 1920 roku? Z jaką postacią
jest szczególnie związana ?
ODP - Jest to największa bitwa konna stoczona podczas wojny polsko-bolszewickiej.
Stanowiła punkt zwrotny na południowym froncie wojny. O polskim zwycięstwie
przesądziła szarża konnicy pod dowództwem rotmistrza Kornela Krzeczunowicza z
pochodzenia Ormianina.
2. W jakim momencie wojny polsko-bolszewickiej włączył się Siemion Budionny ?
ODP - Siemion Budionny dowodził 1 Armią Konną. 5 czerwca 1920 jego armia przerwała
front polsko-sowiecki pod Samhorodkiem (Ukraina). Następnie zaatakowała tyły Wojska
Polskiego oblegającego Kijów.
3. Jakie było podstawowe uzbrojenie żołnierzy bolszewickich ? ODP - Karabin Mosin wz. 1891
4. Jak nazywała się grupa podpułkownika Stefana Dęba-Biernackiego ? ODP - Grupa Wasylków
5. Z jakimi ważnymi wydarzeniami historycznymi związany jest generał Józef Haller ?
Wymień trzy.
ODP - Józef Haller:
 dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem w Pucku 10 lutego 1920 roku,
na znak odzyskania przez Polskę dostępu do morza,
 dowodził Błękitną Armią we Francji w czasie I Wojny Światowej, później wrócił z
nimi do Polski, aby walczyć z bolszewikami,
 był Generalnym Inspektorem Armii Ochotniczej w czasie wojny polskobolszewickiej,
 W czasie Bitwy Warszawskiej dowodził Frontem Północnym.
6. W 1914 roku Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zorganizowało jubileuszową setną
wycieczkę .Podaj trasę tej wycieczki, nazwisko prowadzącego oraz nazwę odznaczenia
bojowego, którym ten prowadzący został uhonorowany za waleczność w wojnie polskobolszewickiej 1920 roku.
ODP - Z Grójca do Gucina, Mikołaj Wisznicki, Srebrny Krzyż Virtuti Militari
7. Działacz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i członek honorowy Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego był absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego-Wydziału
Filozofii. Brał udział w pracach zespołu gromadzącego informacje o przyrodzie i potrzebach
jej ochrony związanymi z tworzeniem parku narodowego. Był członkiem delegatury
Państwowej Rady Ochrony Przyrody, członkiem Szarych Szeregów, dyrektorem muzeum.
Podaj imię i nazwisko tego działacza oraz nazwę parku narodowego, do którego powstania
się przyczynił. ODP - Edmund Massalski, Świętokrzyski Park Narodowy.
8. Miasto reklamuje się hasłem ”Pod Dębami”. Z pewnością zieleni tu nie brakuje. Szczególną
opieką otaczany jest przez mieszkańców i harcerzy pomnik usytuowany w północnozachodniej części gminy. Upamiętnia tych odważnych młodych ludzi, którzy we wrześniu
1939 roku rozwieszali na terenie miasta plakaty z tekstem utworu Marii Konopnickiej.
Jak nazywa się ta gmina ? ODP - Zielonka
Podaj nazwę utworu Marii Konopnickiej umieszczanego na plakatach. ODP – Rota

9.

Mieszkańcy Mazowsza w przeważającej większości są wyznania katolickiego. Jednak w tym
mieście istnieje związek wyznaniowy nieco „egzotyczny” jak na Mazowsze. Posiada swoją
świątynię. Pierwsza kaplica powstała w XIX wieku. Parafia została erygowana w 1930 roku.
Jak nazywa się to miasto ? ODP - Wołomin
Jaki to związek wyznaniowy ? ODP - Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Podaj nazwę ulicy, przy której znajduje się ta świątynia .ul. Emila Fieldorfa 12
10. Przedstawicielka bardzo znanego rodu magnackiego zorganizowała pierwszą na tym terenie
szkołę elementarna. Aby utrzymać porządek w mieście oraz poprawić warunki życia
mieszkańców , wydała „Instruktarz”. Był to zbiór praw i powinności dworu wobec mieszczan
i obowiązki tychże wobec dworu.
Podaj imię i nazwisko tej przedsiębiorczej kobiety oraz miejscowości, której była właścicielką.
ODP - Eleonora Czartoryska, Radzymin

