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Klasówka powstańcza dedykowana 95. rocznicy III Powstania Śląskiego. 
 
ŻYCZYMY POWODZENIA! 
 
 
W zadaniach 1-5 podkreśl właściwą odpowiedź. 
 
Zadanie 1 (1 pkt) 
Bitwa uznawana za jedną z największych w okresie III powstania śląskiego została stoczona: 
a. o Górę św. Anny  
b. o Katowice 
c. o Opole 

Zadanie 2 (1 pkt)  
Główna siedziba Niemieckiego Komisariatu Plebiscytowego znajdowała się: 
a. w Bytomiu 
b. w Katowicach 
c. w Królewskiej Hucie 

Zadanie 3 (1 pkt)  
Pomysłodawcą dopuszczenia emigrantów do udziału w plebiscycie byli: 
a. Anglicy 
b. Niemcy 
c. Polacy 

Zadanie 4 (1 pkt)  
Pierwsze wojska alianckie zostały sprowadzone na Górny Śląsk: 
a. przed I powstaniem  
b. między I a II powstaniem  
c. między II a III powstaniem 
 
Zadanie 5 (1 pkt) 
Zasięg III powstania śląskiego objął: 
a. Bielsko 
b. Opawę 
c. Żory 
 
Zadanie 6 (1 pkt) 
Zapoznaj się z materiałem źródłowym i wykonaj polecenie 

Materiał nr 1 
Wybuch polskiego powstania […], nastąpił w nocy […]. Siłami powstańczymi liczącymi około 60 tys. 
żołnierzy (w tym 25 tys. z bronią w ręku na froncie) dowodziła Naczelna Komenda Wojsk Powstań-
czych (NKWP), a na jej czele stanął ppłk Maciej Mielżyński […]. Siłami niemieckimi dowodził gen. Karl 
Höfer. […]. Ich liczebność szacuje się na około 30 tys. 
Źródło: M. Masnyk, Prowincja górnośląska (1919-1922), [w:] Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i 
kultura europejskiego regionu, red. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek. Gliwice 2011, s. 225.   
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Materiał nr 2 

 

Mapa nr 1 

 

Mapa nr 2 

 

Mapa nr 3 

Źródło: M. Kordecki, D. Smolorz, Atlas historyczny. Górny Śląsk w XX wieku. Zbiór map edukacyjnych.  Gliwice-
Opole-Katowice 2015, s. 16, 18, 20. 

Cytowany w tekście fragment opisuje wybuch powstania, przedstawionego na mapie nr …………: 
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Zadanie 7 (2 pkt) 
Na podstawie fotografii, przedstawiającej działania strony niemieckiej w rejonie Mysłowic w sierpniu 
1919 r. oraz własnej wiedzy wpisz obok zdań literę P – jeśli są prawdziwe albo F – jeśli są fałszywe. 

 
Źródło: G. Grześkowiak, J. Mikitin, Powstania śląskie 1919 – 1920 – 1921. Warszawa 2013, s. 34. 

LP. ZDANIE PRAWDA [P] 
LUB FAŁSZ [F] 

1.  Ze strony niemieckiej w I powstaniu brały udział regularne niemieckie jednostki 
wojskowe 

 

2. Jednym z powodów porażki polskich powstańców w I powstaniu była znaczna 
dysproporcja sił obu skonfliktowanych stron 

 

 
Zadanie 8 (2 pkt) 
Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wpisz obok zdań literę P – jeśli są prawdziwe lub F 
– jeśli są fałszywe. 
Wiosną […] doszło na obszarze plebiscytowym do zaostrzenia stosunków między Niemcami a Polaka-
mi. Pozostawiona po wycofaniu wojska niemieckiego Sipo obok funkcji policyjnych zaczęła pełnić za-
dania straży granicznej. Utrudniała ona kontakty na granicy z Polską, umożliwiając jednocześnie 
Niemcom przerzucanie przez linię demarkacyjną ludzi, broni i amunicji wzmacniających podziemne 
bojówki zbrojne. Wewnątrz obszaru plebiscytowego Sipo jawnie utrudniała rozwijanie polskich przy-
gotowań do plebiscytu, dopuszczając się terroru wobec aktywniejszych działaczy, przeprowadzając 
bezprawne rewizje i aresztowania, nie zapewniając jednocześnie bezpieczeństwa polskich zebrań i 
wieców, nie reagując też na jawne przejawy terroru stosowanego wobec Polaków przez niemieckie 
nacjonalistyczne bojówki. […] Na rozpoczęte […] wielkie akcje protestacyjne ludności polskiej […] 
Niemcy najpierw odpowiedzieli kontrakcją, a następnie – pod koniec maja – terrorem w postaci serii 
napadów na obiekty polskie […]. W takiej sytuacji Polacy przystąpili do samoobrony, rozpoczynając 
akcję zbrojną. […] Powstanie zostało zakończone, gdy […] Komisja Międzysojusznicza ogłosiła rozwią-
zanie Sipo i powołanie Policji Górnego Śląska, którą zaczęto nazywać Policją Plebiscytową (Abstim-
mungspolizei – Apo). W jej skład mieli wejść w jednakowej liczbie Niemcy i Polacy.  
Źródło: M. Lis, Górny Śląsk. Zarys dziejów do połowy XX wieku. Opole 2001, s. 140-141.   
 

LP. ZDANIE PRAWDA [P] 
LUB FAŁSZ [F] 

1.  Tekst poświęcony jest wydarzeniom, które miały miejsce w okresie III powsta-
nia śląskiego 

 

2. Powołanie Apo strona polska uznała za sukces  
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Zadanie 9 (3 pkt) 
Zapoznaj się z tekstem źródłowym i połącz w pary nazwy oraz ich opisy. W wykropkowane miejsca 
obok nazw wpisz litery poprzedzające opisy.  

Jeszcze zanim mieszkańcy spornego terenu poszli do urn, stał się on polem wielomiesięcznej wal-
ki. Dwa momenty kulminacyjne tej niewypowiedzianej wojny […] przeszły do historii jako pierwsze i 
drugie powstanie śląskie. […] Co ciekawe, współcześni rzadko je tak nazywali. O ile w polskiej prasie 
tamtego okresu powstaniem określano czasem walki toczone między 17 a 24 sierpnia 1919 roku, to te 
późniejsze nazywano najczęściej samoobroną, bo miała to być tylko reakcja na niemiecki terror, a nie 
próba przejęcia władzy. Z kolei Niemcy w ogóle nie używali (i do dziś tego przeważnie nie robią) ter-
minu „powstania śląskie”, bo było to – ich zdaniem – wydarzenie inspirowane i sterowane z zewnątrz.  
Źródło: J. Krzyk, Wojna papierowa. Powstania śląskie 1919-1921. Warszawa 2014, s. 26.  
 
Polskie powstanie  [………] 
Powstanie   [………] 
Samoobrona   [………] 
 

a) Nazwa używana przez Polaków w okresie międzywojennym na określenie I powstania 
b) Nazwa używana przez Polaków w okresie międzywojennym na określenie II powstania 
c) Nazwa używana przez Polaków obecnie na określenie III powstania 
d) Nazwa używana przez Niemców na określenie III powstania  

 
Zadanie 10 (6 pkt) 

a) Podpisz odpowiednio przedstawione przykłady propagandy plebiscytowej, rozróżniając pol-
ską (wpisz P) i niemiecką (wpisz N). 

 

 
Materiał nr 1 [………]                                             Materiał nr 2 [………] 
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Materiał nr 3 [………] 

Źródło: zbiory Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach 
  

b) Wpisz rodzaj źródła przedstawionego w materiałach 1-3 (wybierz spośród: dokument, pie-
niądz zastępczy, plakat, znaczek) 

Materiał nr 1 - ………………………………………… 
Materiał nr 2 - ………………………………………… 
Materiał nr 3 - ………………………………………… 

  
Zadanie 11 (3 pkt) 
Przyporządkuj nazwiska postaci do biogramów, wpisując w wykropkowane miejsce obok imienia i 
nazwiska cyfrę poprzedzającą biogram. 

IMIĘ I NA-
ZWISKO BIOGRAM 

MICHAŁ GRA-
ŻYŃSKI  
[………] 

1. Polski polityki i działacz społeczny związany z chrześcijańską demokracją, poseł 
do niemieckiego Reichstagu, w okresie powstań śląskich polski komisarz plebi-
scytowy i dyktator III powstania. W II RP wicepremier, a w okresie rządów sana-
cji jako przeciwnik polityczny zmuszony do emigracji 

WOJCIECH 
KORFANTY 

[………] 

2. Lekarz, działacz narodowy na Górnym Śląsku, współzałożyciel Towarzystwa Leka-
rzy Polaków na Śląsku, członek Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Katowi-
cach, pobity w trakcie opatrywania rannych Niemców został zamordowany przez 
tłum. Stał się symbolem polskiego oporu i niemieckiej bezwzględności 

MACIEJ MIE-
LŻYŃSKI  
[………] 

3. Polityk, działacz społeczny i harcerski, wysoki urzędnik państwowy w latach 
1926-1939. Brał udział w II i III powstaniu śląskim (w tym ostatnim jako szef 
sztabu grupy „Wschód”). Był jednym ze zwolenników rozstrzygnięć militarnych i 
walki powstańców do ostatecznego zwycięstwa. 

ANDRZEJ MIE-
LĘCKI 
[………] 

 
 
 

 
Opr. na podstawie Encyklopedia Powstań Śląskich, red. F. Hawranek, A. Kwiatek, W. Lesiuk, M. Lis, B. Reiner. 
Opole 1982, s. 157-158, 241-243, 299. 
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Zadanie 12 (3 pkt) 
Na podstawie źródła, przedstawiającego  
wyniki głosowania w plebiscycie 1921 roku,  
 
 
 

 

Źródło: M. Kordecki, D. Smolorz,  
Atlas historyczny. Górny Śląsk w XX wieku. 
 Zbiór map edukacyjnych.   
Gliwice-Opole-Katowice 2015, s. 19. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
a) Podkreśl  właściwą odpowiedź.  
W wyniku podziału Górnego Śląska  
po stronie niemieckiej pozostały: 
 

1. Tarnowskie Góry i Mikołów 
2. Bytom i Gliwice 
3. Rybnik i Knurów 

 
 
 
b) Wpisz obok zdań literę P – jeśli są prawdziwe, bądź F – jeśli są fałszywe. 

LP. ZDANIE PRAWDA [P] 
LUB FAŁSZ [F] 

1.  W większych miastach regionu więcej głosów oddano za Niemcami  
 

2.  Uczestniczący w plebiscycie oddali głosy, które pozwoliły podzielić sporny ob-
szar na dwie w miarę równe części 

 

 
Zadanie 13 (5 pkt) 
Przyporządkuj wymienione wydarzenia z dziejów Górnego Śląska po I wojnie światowej czasowi w 
którym wystąpiły, wpisując cyfry poprzedzające opisy w odpowiednie miejsca tabeli. 
1. Uchwalenie przez Sejm Ustawodawczy RP „Statutu organicznego dla województwa śląskiego”; 
2. Opuszczenie przez wojska alianckie obszaru plebiscytowego; 
3. Podjęcie przez aliantów decyzji o przeprowadzeniu plebiscytu na obszarze Górnego Śląska; 
4. Plebiscyt na Górnym Śląsku; 
5. Wygaśnięcie tzw. konwencji genewskiej; 
6. Przemówienie Wojciecha Korfantego w Reichstagu, podczas którego domagał się zjednoczenia 
wszystkich etnicznie polskich ziem należących do państwa niemieckiego. 
 

1918 1919 1920 1921 1922 
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Zadanie 14 (4 pkt) 

 
Źródło: zbiory Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach 

 
Na podstawie źródła i własnej wiedzy określ, czy zdania dotyczące strony tytułowej czasopisma „Ko-
cynder” są prawdziwe, czy fałszywe, wpisując obok zdań literę P – jeśli są prawdziwe lub F – jeśli są 
fałszywe. 

Lp. ZDANIA PRAWDA [P] 
LUB FAŁSZ [F] 

1. „Kocynder” był czasopismem niemieckim wydawanym w języku polskim.   
 

2. Przedstawiona okładka „Kocyndra” stanowiła agitację wyborczą na rzecz 
głosowania za Polską. 

 

3. Jedną z postaci przedstawionych na okładce jest autor cytatu, 
zamieszczonego na tej samej stronie  

 

4. Element w centralnym miejscu ilustracji miał symbolizować urnę wyborczą  
 

                                                                                                         
Zadanie 15 (2 pkt) 
11 stycznia – powołano do życia w Katowicach […] [POW GŚl.]. […] 30 lipca – utworzona została […] 
[NRL GŚl.], na jej czele stanął Józef Rymer. 
Źródło: Powstania śląskie i plebiscyt. Scenariusze lekcji, kalendarium, teksty i źródła, słownik pojęć, biogramy, 
opr. M. Fic. Świętochłowice 2015, s. 3, 7. 
Rozwiń skróty opisywanych w tekście organizacji i wpisz w wykropkowane miejsce pełne polskoję-
zyczne ich brzmienie. 

• POW GŚl. - ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
• NRL GŚl. - ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 16 (5 pkt)  

 
Źródło: Powstania śląskie i plebiscyt. Scenariusze lekcji, kalendarium, teksty i źródła, słownik pojęć, biogramy, 
opr. M. Fic. Świętochłowice 2015, s. 54. 
 
Na podstawie wykresu wykonaj polecenia.  
a) Podaj nazwę kraju, dla którego wskazane na wykresie decyzje dotyczące podziału przemysłu okaza-
ły się korzystniejsze - ………………………………………………… 
b) Podaj nazwy dwóch kategorii zakładów przemysłowych, które zostały przydzielone w równych 
proporcjach obu rywalom -  

• ………………………………………………………………………………………… 
• ………………………………………………………………………………………… 

c) Podaj nazwy dwóch kategorii zakładów przemysłowych, której podziału dokonano najbardziej nie-
równomiernie -  

• ………………………………………………………………………………………… 
• ………………………………………………………………………………………… 

 
Zadanie 17 (5 pkt) 

a) W odpowiednie miejsca tabeli wpisz litery odpowiadające nazwom niemieckich formacji (od-
powiedzi wybierz spośród: A. Abstimmungspolizei, B. Freikorpus, C. Grenzschutz, D. Selbs-
tchutz, E. Sicherheitspolizei). 

 
LP.  FORMACJA WOJSKOWA LITERA 
1. Samoobrona – paramilitarne formacje  
2. Prawicowe formacje niemieckich ochotników  
3. Niemiecka policja bezpieczeństwa  
4. Dywizja Ochrony Pogranicza  

 
b) W wykropkowane miejsca wpisz litery, poprzedzające nazwy wszystkich ugrupowań, uczest-

niczących w działaniach w okresie III powstania śląskiego - 
…………………………………………………………………………… 

 



 

St
ro

na
9 

Zadanie 18 (4 pkt)                                                                                 

 
Fotografia nr 1 

 

 
Fotografia nr 2 

 
Źródło: za Powstania śląskie i plebiscyt. Scenariusze lekcji, kalendarium, teksty i źródła, słownik pojęć, biogramy, 
opr. M. Fic. Świętochłowice 2015, s. 45, 51. 
 
Na podstawie powyższych fotografii odpowiedz na pytania  
1. Fotografia nr 1 przedstawia: 

a) Bramę oddzielającą chodniki kopalniane należące do Polski i Niemiec. 
b) Wejście do schronu zbudowanego przez powstańców w czasie III powstania śląskiego. 
c) Wejście do z mauzoleum na Górze św. Anny (Annaberg o/s)  

2. Fotografia nr 2 przedstawia: 
a) Uroczyste powitanie wojsk alianckich w Opolu w lutym 1920 roku 
b) Uroczyste powitanie wojsk polskich w Katowicach w czerwcu 1922 roku  
c) Uroczyste powitanie wojsk niemieckich w Zabrzu w lipcu 1922 roku 

3. Podaj, która z fotografii – 1 czy 2 – została zrobiona wcześniej? Podaj jeden argument 
potwierdzający Twoją odpowiedź. 
Nr fotografii - ……………………………… 
Uzasadnienie - …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 19 (6 pkt) 
Materiał nr 1 
Przyjechali [A] w zabawnych kapeluszach z kogucimi piórami, przyjechali [B], jacyś kuso ubrani, jakby 
w przyciasnych mundurach, w śmiesznych hełmach na głowach, a przede wszystkim przyjechali wy-
tworni [C] w szykownych mundurach, w płaskich czapkach, w spodniach zawsze na kant wyprasowa-
nych, pachnących mydłem toaletowym. 
Źródło: G. Morcinek, Mat Kurt Kraus. Katowice 1957 (za: J. Krzyk, Wojna papierowa. Powstania śląskie 1919-
1921. Warszawa 2014, s. 36). 

 
Fotografia nr 1        Materiał nr 2 

 
Fotografia nr 2 

1. Do podanych niżej narodowości dopisz cyfry zastępujące nazwy w materiale nr 1 oraz dopisz 
numery fotografii, przedstawiających owe nacje w materiale nr 2. 

Nazwa narodowości 
Litera z materiału nr 1 (tekstu 
źródłowego) Numer fotografii z materiału nr 2 

Brytyjczycy   

Francuzi   

Włosi   

 
2. Podkreśl  właściwą odpowiedź: 

Narodowością, której żołnierze uznawani byli przez Polaków za najbardziej przyjaznych, byli: 
a) Brytyjczycy;   b)    Francuzi;  c)  Włosi.  
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Zadanie 20 (4 pkt) 

 
Fotografia nr 1 

 
Fotografia nr 2 

 
Fotografia nr 3 

Źródła: M. Mackiewicz, Uzbrojenie powstańców śląskich w świetle dokumentacji fotograficznej, „Szkice archi-
walno-historyczne” 2011, nr 8,  s. 152-153; J. Grudniewski, R. Kaczmarek, M. Węcki, Powstania śląskie 1919-
1920-1921. Uczestnicy - pomniki – rocznice. Katowice 2011, s. 45. 
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1. Zapoznaj się z materiałem źródłowym i połącz w pary zdjęcia oraz ich opisy. W wykropkowane 
miejsca obok nazw wpisz właściwe numery fotografii.  

 
a) Drezyna opancerzona „Ślązak”      [………]. 
b) Powstańczy samochód pancerny „Górny Śląsk-Alzacja”   [………]; 
c) Powstańczy samochód pancerny „Powstaniec”    [………]; 
d) Wagon artyleryjski pociągu pancernego „Pieron”   [………]; 

 
2. Podkreśl właściwą odpowiedź. Prezentowana na fotografiach broń została przez powstańców 

wykorzystana podczas: 
 
a) I powstania śląskiego; 
b) II powstania śląskiego; 
c) III powstania śląskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala Sejmu Śląskiego, 18 marca 2016 r. 


