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Opracowano na podstawie: D. Sula, Pomoc Wielkopolski dla Górnego Śląska 
w latach 1919-1921 w świetle prasy regionalnej, [w:] Górny Śląsk i Wielkopol-
ska w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Wybrane aspekty z dziejów polityki i 
edukacji, red. J. Durka. Poznań 2012, s. 85-104.

Zadanie nr 26.
Połącz podane charakterystyki z odpowiednimi fotografiami, które 
przedstawiają opisywany rodzaj broni. Wpisz w wykropkowane miejsce 
obok fotografii cyfrę poprzedzającą charakterystykę.

[……]

1. Dobrze rozbudowane zaplecze 
techniczne oraz rozwinięta sieć 
sprawiały, iż Górny Śląsk nada-
wał się doskonale do ich użycia. 
W większości uzbrojenie było im-
prowizowane, tworzone już pod- 
czas trwania walk. Głównymi za-
kładami, w których przystosowy-
wano do warunków bojowych 
ten rodzaj broni były warsztaty 
w Zawadzkiem i w Szopienicach. 
W 1921 r. Powstańcy wykorzysta-
li w walce nieustaloną dokładnie 
liczbę broni. Z nazw znanych jest 
kilkanaście, przy czym nie działa-
ły one na froncie jednocześnie,  
a niektóre w ogóle nie wzięły 
udziału w walce. 

[……]

2. Ten rodzaj broni nie odegrał więk-
szej roli w Powstaniach Śląskich 
(obecne były jedynie w okresie 
III Powstania), głównie z powodu 
małej liczby. W chwili wybuchu 
walk strona polska mogła dyspo-
nować najwyżej kilkoma sztukami 
tej broni, ilość dział zwiększyła się 
w połowie maja, dzięki dostawom 
z Polski. Wykorzystywano różne 
wzory: m.in. rosyjskie i austriac-
kie; a także francuskie i włoskie. 
Niemiecki potencjał w tym zakre-
sie był ilościowo zbliżony do pol-
skiego, ale jego przewaga polega-
ła na jednolitości broni.
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Opracowano na podstawie: M. Mackiewicz, Uzbrojenie powstańców śląskich w świetle dokumenta-
cji fotograficznej. „Szkice archiwalno-historyczne” 2011, nr 8, s. 141-154.

[……]

3. Historycy oceniają, że potencjał 
bojowy Powstańców Śląskich z za-
kresie tej broni sięgał ponad 600 
sztuk, której znaczna część zma-
gazynowana została przez Zwią-
zek Przyjaciół Górnego Śląska i zo- 
stała dostarczona na obszar ple-
biscytowy. W toku walk Powstań-
cy wykorzystywali głównie broń 
pochodzenia niemieckiego, au-
striackiego i produkcji angielskiej.

4. Broń powstała jako efekt impro-
wizacji, większość wyprodukowa-
no w Sosnowcu. Jedynym wyjąt-
kiem był wzór Erhardt wz.1917 
- produkowany seryjnie pod ko-
niec I wojny światowej, który zdo-
byty przez Powstańców Wielko-
polskich w 1919 r., w 1921 r. wraz 
z załogą walczył na Górnym Ślą-
sku. Jego dowódcą był ochotnik z 
Alzacji, stąd też wzięła się nazwa, 
którą się posługiwano. 
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Zadanie nr 27. 
Zapoznaj się z materiałem źródłowym i wykonaj polecenia. 

Materiał 1.

Źródła: Źródło: http://katowice.wyborcza.pl/multimedia/powstania-slaskie/

Materiał 2.

Rodacy! Rząd Polski odwołał mnie ze stanowiska komisarza plebiscyto-
wego, ponieważ niezdolny byłem przeszkodzić wybuchowi ruchu zbroj-
nego. Nie jestem już komisarzem plebiscytowym, ale jestem krwią z krwi, 
kością z kości Waszej, synem biednego ludu górnośląskiego, który od  
20 lat cieszy się Waszym zaufaniem, który przez lat 20 walczy razem 
z Wami za prawa i wolność Górnego Śląska. […] Musimy zrzucić z siebie 
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wszelkie ślady jarzma prusko-niemieckiego. Zwycięstwo osiągniemy za 
wszelką cenę i nie ma takiego mocarza na świecie, który by nas mógł 
okuć ponownie w kajdany germańskie. Celem ujęcia żywiołowego ruchu 
zbrojnego w ramy organizacyjne mianuję niniejszym głównym dowódcą 
hufców powstańczych powstańca Doliwę, któremu wszyscy komendanci, 
dowódcy i powstańcy winni bezwzględne posłuszeństwo. Od tej chwili 
jesteście żołnierzami, postępujcie tak, jak honor żołnierski nakazuje. […] 
Źródło: http://katowice.wyborcza.pl/multimedia/powstania-slaskie.

1. Podkreśl nazwę rodzaju źródła przedstawionego w Materiale 1.
a. czasopismo     
b. pieniądz zastępczy    
c. plakat. 

2. Podkreśl imię i nazwisko autora tekstu zamieszczonego w Materiale 2: 
a. Wojciech Korfanty b. Karol Grzesik   c. Maciej Mielżyński

3. Podkreśl imię i nazwisko postaci, podkreślonej w Materiale 2:
a. Michał Grażyński b. Karol Grzesik   c. Maciej Mielżyński

4. Wskaż, który z materiałów – 1 czy 2, powstał wcześniej. Odpowiedź 
wpisz w wykropkowane miejsca - …………
Uzasadnij wybór, odpowiedź wpisując w wykropkowane miejsca - 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Wybrane zadania do klasówki powstańczej [2019]

Zadanie nr 28. 
Zapoznaj się z materiałami 1 i 2 i zaznacz poprawne odpowiedzi.

Materiał 1.
W jej skład wchodzili przedstawiciele Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch. 
Zgodnie z podjętymi w Wersalu ustaleniami o tym, komu przypadnie 
Górny Śląsk, miał zdecydować plebiscyt, […] miała czuwać nad jego prze-
biegiem i zapobiec rozlewowi krwi. Podlegały jej przysłane przez aliantów 
wojska oraz lokalna administracja. […] Główna siedziba […] znajdowała 
się w Opolu. Rządy Niemiec, Czechosłowacji i Polski przysłały tu swoich 
przedstawicieli. Zrobił to też Watykan, którego pierwszym reprezentan-
tem był arcybiskup Achille Ratti (w latach 1922-1939 papież Pius XI). 
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W 21 miejscowościach, siedzibach powiatów, władzę sprawowali podle-
gający Le Rondowi kontrolerzy.
Źródło: http://katowice.wyborcza.pl/multimedia/powstania-slaskie

Materiał 2.

1. Przedstawiony na fotografii (w niepełnym składzie) i opisany w tekście 
podmiot nosił nazwę:
• Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa 
• Rada (Konferencja) Ambasadorów
• Rada Najwyższa Głównych Mocarstw Sprzymierzonych i Stowarzy-

szonych

2. Przedstawiona na fotografii i opisana w tekście instytucja pełniła swo-
je obowiązki:

• Od lutego 1919 r. do lipca 1921 r.
• Od lutego 1919 r. do lipca 1922 r.
• Od lutego 1920 r. do lipca 1922 r.

Zadanie nr 29. 
Zapoznaj się z materiałami 1 i 2. W wykropkowane miejsce pod fotogra-
fią wpisz cyfrę, poprzedzającą opis wydarzeń w materiale 2, ukazanych 
na planie (z materiału 1). 

Źródło: http://katowice.wyborcza.pl/multimedia/powstania-slaskie



98

Materiał 1

Źródło: http://edus.ibrbs.pl/powstania-slaskie/

[……]
Materiał 2
1. Na skutek interwencji aliantów powstańcy musieli jednak opuścić 

większe miasta […], które zostały obsadzone przez garnizony alianc-
kie. Polacy ponownie ograniczyli się zatem do „cernowania” tych 
ośrodków.

2. 8 maja powstańcy zajęli […].

3. W dniach 6-10 maja przeprowadzili największą polską operację ofen-
sywną podczas III powstania śląskiego. Jej efektem było opanowanie 
rejonu […] (ważnego węzła kolejowego) i wyparcie wojsk niemiec-
kich za Odrę.

Źródło: M. Węcki, Powstańcy śląscy. Warszawa 2017, s. 7-8.

Zadanie nr 30.

Przyporządkuj wskazane poniżej fragmenty polskich plakatów i ulotek 
propagandowych autorstwa Antoniego Romanowicza (materiały 1-3) do 
właściwych opisów przedstawianych na nich problemów (elementów 
propagandowo podkreślanych przez autora). 
W wykropkowane miejsca pod ilustracjami podaj literę, poprzedzającą 
opis.
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Materiał 1   Materiał 2      
  

Źródło: katowice.wyborcza.pl/multimedia/powstania-slaskie

1 - [……]  2 - [……]  3 - [……] 

a) Nadużywanie przez stronę niemiecką wpływów duszpasterstwa 

b) Uciekanie się przez stronę niemiecką do fałszerstw wyborczych 

c) Wykorzystywanie przez stronę niemiecką mieszkańców spoza obsza-
ru plebiscytowego 

d) Terroryzowanie przez stronę niemiecką mieszkańców obszaru plebi-
scytowego

Zadanie nr 31. 
Na podstawie materiału 1, przedstawiającego fragment apelu prasowego 
wzywającego do głosowania w plebiscycie za Polską oraz własnej wiedzy, 
wpisz obok zdań literę P – jeśli są prawdziwe albo F – jeśli są fałszywe.

Lp. Zdanie Prawda [P] 
lub Fałsz [F]

1.
Prawo do głosowania w plebiscycie na Górnym Śląsku 
przysługiwało wszystkim mieszkańcom Górnego Ślą-
ska bez względu na wiek

2. Prawo do głosowania w plebiscycie na Górnym Śląsku 
przysługiwało kobietom

3. Prawo do głosowania w plebiscycie na Górnym Śląsku 
przysługiwało czterem kategoriom głosujących

Materiał 3
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Materiał 1

 

Zadanie nr 32.
Zapoznaj się z materiałem 1 (fragmentem kalendarza z 1921 roku) oraz 
materiałem 2 (przedstawiającym fragment strony tytułowej wielkanoc-
nego numeru satyrycznego pisma polskiego „Kocynder” z 1921 roku).

Źródło: http://katowice.wybor-
cza.pl/multimedia/powstania-
-slaskie
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Materiał 1
Kalendarz Świąt Wielkanocnych (marzec / kwiecień 1921 roku)

Pn Wt Śr Cz Pt So N

14 15 16 17 18 19 
20  

Niedziela 
Palmowa 

21 22 23 
24  

Wielki 
Czwatek 

25  
Wielki 
Piątek 

26  
Wielka 
Sobta 

27  
Wielkanoc 

28  
Poniedziałek 
Wielkanocny 

29 30 31 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

https://www.kalbi.pl/wielkanoc-1921
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Materiał 2

Źródło: http://katowice.wyborcza.pl/multimedia/powstania-slaskie

1. Wskaż, czy wskazany numer pisma został wydany przed czy po ple-
biscycie górnośląskim - …………………………………………………………………………

2. Uzasadnij dokonany wybór - ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………........

Zadanie nr 33.
Na podstawie materiału 1, przedstawiającego wyniki plebiscytu górno-
śląskiego oraz własnej wiedzy, wpisz obok zdań literę P – jeśli są prawdzi-
we albo F – jeśli są fałszywe.
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Materiał 1

Źródło: http://powstaniaslaskie.com.pl

Lp. Zdanie Prawda [P] 
lub Fałsz [F]

1.
Oprócz mieszkańców Górnego Śląska głosowało ponad 
180 tys. osób stąd pochodzących, ale mieszkających 
gdzie indziej. 

2.
Niemcy wygrali plebiscyt we wszystkich powiatowych 
miastach oraz w rolniczych powiatach w okolicach  
Opola.

3.
Za Polską większość głosów padła w silnie uprzemysło-
wionych powiatach (m.in. bytomskim, katowickim, ryb-
nickim, zabrskim i toszecko-gliwickim).

Zadanie nr 34. 
Zapoznaj się z materiałami 1-3. Wpisz znak „x” w wykropkowane miej-
sce pod fotografią przedstawiającą monument, na którym znajduje się 
inskrypcja: „Żołnierzom francuskim, synom zaprzyjaźnionego narodu, 
poległym za Francję, Polskę i ludzką godność. Wdzięczni Polacy”.
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Źródła: http://katowice.wyborcza.pl/multimedia/powstania-slaskie; http://historiagornegoslaska.
blogspot. com; Maciej Fic

Zadanie nr 35.
Zapoznaj się z materiałami 1-5. Do zamieszczonych w tekście liter A-D 
(zastępujących nazwy kategorii broni) przyporządkuj odpowiednie foto-
grafie (materiały 2-5). 
W wykropkowane miejsca obok ilustracji podaj właściwe litery z opisu.

Materiał 1 Materiał 2

Materiał 3
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Materiał 1
Wyposażenie powstańców śląskich było w dużej mierze improwizowa-
ne, ponieważ oddziały powstańcze miały charakter armii partyzanckiej. 
Nieco inaczej wyglądało to tylko podczas III powstania, kiedy starano 
się zorganizować siły powstańcze zgodnie z wymogami armii regularnej. 
Znacząco odbiło się to na różnorodności uzbrojenia […]. Podstawowy ele-
ment uzbrojenia stanowiły [A], które pozyskiwano z różnych źródeł. […] 
Największe znaczenie miały jednak zakonspirowane dostawy z Polski. […] 
[B] została wykorzystana przez stronę polską tylko w czasie III powstania. 
Użyto wówczas około 60 […] różnych wzorów. W 1921 r. na wyposażeniu 
wojsk powstańczych znalazło się 16 [C], uzbrojonych w artylerię i broń 
maszynową. W III powstaniu efektywnie wykorzystano także sześć [D], 
których część wykonano w górnośląskich hutach […]. Obsadę kilku z nich 
stanowili marynarze z oddziału porucznika Roberta Oszka.  
Źródło: M. Węcki, Powstańcy śląscy. Warszawa 2017, s. 17-18.

  

    

Materiał 2 Materiał 3

16 – [……] 17 – [……]
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Źródła: M. Mackiewicz, Uzbrojenie powstańców śląskich w świetle dokumentacji fotograficznej, 
„Szkice archiwalno-historyczne” 2011, nr 8, s. 141-153.

Zadanie nr 36.
Zapoznaj się z materiałem 1 (fragmentem plakatu) i odczytaj zamieszczo-
ną symbolikę antyniemiecką. Wskaż cztery symbole i wyjaśnij ich znacze-
nie. 

Materiał 1

Materiał 4 Materiał 5

18 – [……]
19 – [……]

Źródło: http://katowice 
.wyborcza.pl/multime 
dia/powstania-slaskie
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• Symbol: ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

Znaczenie: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

• Symbol: ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....

Znaczenie: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

• Symbol: ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

Znaczenie: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

• Symbol: ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

Znaczenie: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie nr 37
Na podstawie materiałów 1-3 oraz własnej wiedzy, wpisz obok zdań lite-
rę P – jeśli są prawdziwe albo F – jeśli są fałszywe.

Materiał 1
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Materiał 2

Materiał 3

Źródła: http://katowice.wyborcza.pl/multimedia/powstania-slaskie; http://powstaniaslaskie.com.pl 
 

Lp. Zdanie Prawda [P] lub 
Fałsz [F]

1. Wszystkie zdjęcia zostały wykonane po 1920 roku

2. Najwcześniej wykonano zdjęcie – materiał 23

3. Najpóźniej wykonano zdjęcie – materiał 21
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Model odpowiedzi.
Zaproponowany przez autorów poniższy model odpowiedzi nie wyczer-
puje wszystkich dostępnych prawidłowych rozwiązań. Stanowi on jedy-
nie sugestie, dotyczące prawidłowego rozwiązania zadań i ma pomóc 
osobom, które zechcą zweryfikować podjęte przez siebie działania. 

* * *

Zadanie nr 1. 
• Wojciech Korfanty był wówczas m.in. posłem do parlamentu nie-

mieckiego – Reichstagu. Jako poseł mógł przemawiać na jego forum.
• Wystąpienie miało miejsce jeszcze przed formalnym utworzeniem  

II RP, ale znane były zaawansowane starania dotyczące odtworzenia 
niepodległego państwa polskiego. Wojciech Korfanty jako pierwszy 
publicznie zgłosił postulat włączenia części Górnego Śląska do two-
rzonej Rzeczypospolitej.

Zadanie nr 2.
• Powiat lubliniecki to obszar składający się głownie z lasów i terenów 

rolnych. W takim regionie walki mają charakter typowy dla party-
zantki leśnej, zupełnie inny niż w obszarze silnie zurbanizowanym. 
Stawką działań zbrojnych nie jest zajęcie kamienic lub zakładów pra-
cy, lecz raczej zamknięcie przeciwnika w leśnych zasadzkach.

• Paweł Golaś – z zawodu robotnik, polski działacz narodowy, przy-
wódca II i III powstania śląskiego w powiecie lublinieckim. Rudolf 
Kornke – uczestnik trzech powstań śląskich, komendant okręgu tar-
nogórsko-bytomskiego Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Ślą-
ska. Organizacja ta miała za zadanie szkolić polskich Górnoślązaków 
w posługiwaniu się bronią palną oraz przygotowywać ich do walki 
powstańczej, w wyniku której Górny Śląsk miał znaleźć się w grani-
cach państwa polskiego.

• Majątki ziemskie zapewniały łatwość w ukrywaniu konspiracyjnych 
spotkań. Przyjazd kilkunastu osób do dworu zwykle nie wzbudzał ni-
czyjej ciekawości, gdyby zaś podobnie liczna grupa miała pojawić się 
w małym miejskim mieszkaniu, o zachowaniu spotkania w tajemnicy 
byłoby znacznie trudniej.

• Grenzschutz, w tłumaczeniu na język polski to Straż Graniczna. Jej ka-
dry wywodziły się ze 117 Dywizji Piechoty (117. Infanterie-Division), 
którą po zakończeniu działań wojennych na froncie zachodnim I woj-
ny światowej skierowano, w ostatnich dniach listopada 1918 r., na 
Górny Śląsk. Celem Grenzschutzu było zwalczanie polskiego ruchu 
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narodowego na Górnym Śląsku. Ofiarami terroru stosowanego przez 
te jednostkę było wielu polskich działaczy, m.in. Paweł Golaś, które-
go można było postawić przed niemieckim sądem ponieważ formal-
nie był to obywatel państwa niemieckiego.

• Paweł Golaś zbiegł do Częstochowy ponieważ miasto to leżało już po 
polskiej stronie granicy z Niemcami. Tam więc nie mogły go dopaść 
oddziały Grenzschutzu. Jednocześnie miasto leżało na tyle blisko gra-
nicy, że powrót na Górny Śląsk i ponowne podjęcie tam działalności 
konspiracyjnej było bardzo łatwe.  

Zadanie nr 3.
• Niemcy, Żydzi (najczęściej są oni mocno zgermanizowani), przedsta-

wiciele prawie wszystkich zawodów inteligenckich.
• Obawa przed obniżeniem się poziomu życia; strach przed utrata po-

sad urzędniczych; zły przykład (drożyzna, kradzieże) płynący z innych 
części państwa polskiego.

• Obawy na ogół uznać należy za wiarygodne. Jedynie przesadnie eks-
ponowano bolączki życia codziennego w innych dzielnicach Polski.

Zadanie nr 4.
• Rzeczpospolita Polska nie rościła sobie prawa do całego terytorium 

Górnego Śląska ponieważ władze RP zdawały sobie doskonale spra-
wę, że znaczna jego część (przede wszystkim powiaty kluczborski, 
kozielski i głubczycki) są zamieszkałe w większości przez Niemców.

Zadanie nr 5.
• 15 sierpnia 1919 roku.
• Opisane wydarzenia spowodowały tai wzrost napięcia społecznego, 

że obie strony parły do otwartego konfliktu. Wydarzenia na kopalni 
„Mysłowice” bezpośrednio przyczyniły się do wybuchu walk.

• Podana w źródle A. data jest błędna. W rzeczywistości opisane wyda-
rzenia miały miejsce nie w piątek 15, a w sobotę 16 sierpnia. Świad-
czy o tym data ukazania się informacji (poniedziałek 19 sierpnia)  
i wskazanie w notce dnia tygodnia – soboty 16 sierpnia 1919 roku. 

• Biorąc pod uwagę fakt lokalizacji dowództwa POW GŚl. w Strumie-
niu i Piotrowicach oraz ograniczoną szybkość przepływu informacji 
(nawet na łamach prasy codziennej ukazała się dopiero 19 sierpnia) 
jest bardzo mało prawdopodobne, by opisane wydarzenia miały bez-
pośredni wpływ na wybuch I powstania śląskiego w nocy z 16 na  
17 sierpnia (informacja o strzałach do górników nie miała możliwości 
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dotrzeć do miejsca pobytu dowództwa, które zdecydowało o wybu-
chu I powstania). 

Zadanie nr 6.
• Autor jako powód porażki I powstania wskazuje ogromną dyspropor-

cję w uzbrojeniu obu walczących stron. Teza znajduje potwierdzenie 
w innych źródłach.

• Obozy powstały na terenach przygranicznych (wchodzących w skład 
II RP). Obozy funkcjonowały w Oświęcimiu, Piotrowicach, Jaworz-
nie, Sosnowcu, Strumieniu, Praszce, Twardowicach, Strzyżowicach, 
Grodźcu, Czeladzi, Małobądzu, Niwce, Jeleniu i Dziedzicach.

Zadanie nr 7. 
• „Plebiscyty” w liczbie mnogiej odwzorowywały ówczesną perspekty-

wę. Przygotowywano się do przeprowadzenia plebiscytów na War-
mii i Mazurach, na Śląsku Cieszyńskim oraz na Górnym Śląsku.

• Plebiscyt, oficjalnie, miał być odzwierciedleniem stanowiska miej-
scowej ludności, a nie wynikiem agitacji zainteresowanych państw.

Zadanie nr 8.
• Religijność, pracowitość (etos pracy), przywiązanie do tradycji (silne 

zakorzenienie).

Zadanie nr 9.
• Tekst dotyczy zakończenia II powstania śląskiego.
• Usuniecie tzw. „zielonej policji” (tzw. SiPo) i zastąpienie jej doraź-

nie przez policję pomocniczą, a docelowo policję plebiscytową  
(tzw. Apo); usunięcie z obszaru plebiscytowego osób przybyłych po 
1 sierpnia 1919 roku; wprowadzenie kar za bezprawne posiadanie 
broni ora ograniczenie działań ocenianych jako terrorystyczne. 

• Wprowadzenie uzgodnień byłoby dla ludności polskojęzycznej ko-
rzystne – ograniczyłoby presję wywieraną przez stronę niemiecką na 
ludność, która chciała włączenia Górnego Śląska do Polski.

• Punkt 1, o powołaniu do życia parytetycznej policji polsko-niemiec-
kiej (tzw. Apo).

Zadanie nr 10.
• Fragment dotyczy realiów prowadzenia przez Rzeczpospolitą Polską 

wojny z bolszewikami i utrzymywania przez Niemcy neutralności.
• Policja parytetowa oznacza utworzoną w miejsce wyłącznie niemiec-

kiej tzw. SiPo formacji APo, składającej się z Niemców i Polaków.
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• Niemcy oceniali II powstanie jako próbę poprawienia niskich noto-
wań i szans plebiscytowych Polaków, którzy wykorzystali z preme-
dytacją manifestacje Niemców. Polacy natomiast jako „znakomite” 
zwycięstwo. Zarówno Niemcy jak i Polacy odnotowali likwidację 
SiPo. Niemcy zwrócili uwagę na zastraszenie i ograniczenie roli zwo-
lenników Niemiec (zwłaszcza wśród nauczycieli), Polacy zaś na ogra-
niczenie roli niemieckich organizacji i wzmocnienie sił propolskich. 

Zadanie nr 11.
• Gmina (od 1922 roku miasto) Zabrze w latach 1915-1945 nosiło na-

zwę Hindenburg.
• Ryzyko przynależności do Niemiec – państwa odpowiedzialnego za 

wywołanie I wojny światowej.

Zadanie nr 12.
• Autor proponował, by zagrozić strajkującym usunięciem ich z Górne-

go Śląska i odebraniem przywilejów zawodowych.
• Sytuacja bytowa urzędników niemieckich, biorąc pod uwagę relacje 

o zgromadzonych przez nich dobrach, przedstawiała się lepiej niż  
w innych dzielnicach Polski.

Zadanie nr 13.
• Odpowiadający ma prawo wskazać własną ocenę. Musi podać jej 

uzasadnienie.
• W marcu 1920 roku Achilles Amborgio Ratti został mianowany wyso-

kim komisarzem kościelnym dla obszarów plebiscytowych Górnego 
Śląska i Prus Wschodnich.

• Na terenie Górnego Śląska rola Kościoła katolickiego była bardzo 
ważna, a możliwości agitacji ze strony duchowieństwa stanowiły 
ważny element akcji plebiscytowej. 

Zadanie nr 14.
• W obu źródłach wykorzystano wizerunki religijne (Matki Boskiej Czę-

stochowskiej oraz św. Jadwigi). 
• Powodem było silne przywiązanie wielu mieszkańców Górnego Ślą-

ska do religii katolickiej.
• Odpowiadający powinien wskazać na przykłady wykorzystywania 

religii np. we współczesnych działaniach politycznych oraz dokonać 
własnej oceny.
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Zadanie 15.
• HaKaTa - Deutscher Ostmarkenverein (Niemiecki Związek Marchii 

Wschodniej). Wśród najważniejszych obszarów działalności znaj-
dowały się: zachęcanie Niemców do wykupowania nieruchomości 
od Polaków, sprowadzanie Niemców do wszystkich dziedzin gospo-
darki, usług oraz wolnych zawodów (wzmacnianie niemieckiej klasy 
średniej), Organizowanie patriotycznych zebrań oraz zgromadzeń  
i wspieranie niemieckiej szkoły.

Zadanie nr 16.
• Plakat został przygotowany przez stronę polską, o czym świadczy syl-

wetka ubranego w niemiecki mundur osła i napis (który można prze-
tłumaczyć jako: „zgadzam się na niemiecki”). 

• Skuteczność działań miała polegać na ośmieszeniu przeciwnika, spo-
wodowaniu podjęcia decyzji przez niezdecydowanego dotąd miesz-
kańca terenu Górnego Śląska do opowiedzenia się w plebiscycie po 
stronie polskiej.

Zadanie nr 17.
• Były to tzw. cegiełki plebiscytowe, służące pozyskiwaniu środków fi-

nansowych.
• Elementem łączącym wszystkie wymienione na fotografiach obszary 

były plany przeprowadzenia na nich plebiscytów. 

Zadanie nr 18.
• Autor źródła wskazywał na dyskryminację narodowościową, obecną 

w strukturach funkcjonowania górnośląskiej poczty.
• Zarzuty były zasadne, faktycznie Niemcy zajmowali w niej ważniejsze 

i lepiej płatne stanowiska.

Zadanie nr 19.
• Wszystkie druki plebiscytowe odwołują się do kwestii gospodar-

czych.
• Wskazane problemy: ogromne zadłużenie państwa, zobowiązanie do 

spłaty odszkodowań wojennych, utrata przez Niemcy szeregu dróg 
wodnych.

• Odpowiadający dokonuje oceny i uzasadnienia (np. problemy były 
rzeczywiste, ale zostały świadomie wyolbrzymione).

Zadanie nr 20.
• Sylwetka orła oraz symbol niewoli (kajdany i napis).
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• Odpowiadający ma prawo wskazać własną ocenę. Musi podać jej 
uzasadnienie.

Zadanie nr 21.
• Wskazane przez autorów plakatów zagrożenie dotyczy niebezpie-

czeństwa pogorszenia sytuacji ekonomicznej mieszkańców Górnego 
Śląska w przypadku przyłączenia regionu do Polski.

• Plakaty wykonywano zarówno w języku polskim, jak i niemieckim, 
ponieważ były skierowane do ludności posługującej się oboma języ-
kami, zwłaszcza o nie skrystalizowanym poczuciu identyfikacji naro-
dowej.

• Tzw. ludność labilna lub indyferentna narodowościowo.

Zadanie nr 22.
• Dokumenty miały ułatwić udział w plebiscycie na Górnym Śląsku.
• Zgodnie z ustaleniami sił rozjemczych mogły to być osoby: urodzo-

ne na Górnym Śląsku, ale mieszkające poza nim oraz urodzone poza 
Górnym Śląskiem, które 1 stycznia 1904 roku zamieszkiwały obszar 
plebiscytowy „ale go nie zachowały wskutek wydalenia z obszaru 
przez władze niemieckie”.

Zadanie nr 23.
• Wilkiem były Niemcy, chłopem byli Polacy.
• Należy być stanowczym i nie dać się przechytrzyć Niemcom.
• Bajka stanowi przestrogę przed ufaniem Niemcom i ma być dla Pola-

ków ostrzeżeniem.

Zadanie nr 24.
• Przeciwko Czechom.
• Odpowiadający dokonuje oceny i uzasadnienia (tekst ma wydźwięk 

negatywny – wyraźnie antyczeski).
• Konsekwencją było pogłębianie wzajemnych antagonizmów oraz za-

szczepianie niechęci do południowych sąsiadów.

Zadanie nr 25.
• Polacy – prowadzący badania naukowe służące rozwojowi ludzkości, 

nie dbający o swoich obywateli, preferujący walkę, prowadzący dzia-
łalność rabunkową. Niemcy – prowadzący badania naukowe służące 
upadkowi ludzkości, dbający o swoich obywateli, charakteryzujący 
się zamiłowaniem do pracy.
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• Odpowiadający ma prawo wskazać własną ocenę. Musi podać jej 
uzasadnienie (powinien zwrócić uwagę na stereotypowość zarzutów 
i ich przejaskrawienie i tendencyjność). 

Zadanie nr 26.
• Ucisk chłopów i robotników, będący konsekwencją nierówności spo-

łecznych.
• Ziemianin, wojskowy, urzędnik.
• Francja – 1789 (wybuch rewolucji) oraz Rosja 1905 (wybuch rewo-

lucji).

Zadanie nr 27.
• Transport, z powodów finansowych, musiało zagwarantować pań-

stwo. Był to czynnik decydujący o liczbie emigrantów przybyłych na 
głosowanie.

• Odpowiadający ocenia i uzasadnia (np. źródło dowodzi ogólnopol-
skiego zainteresowania i takiej pomocy dla Polskiego Komisariatu 
Plebiscytowego na Górnym Śląsku, co stawia pod znakiem zapytania 
formułowane czasem sądy o obojętności władz centralnych wobec 
sytuacji na Górnym Śląsku).

Zadanie nr 28.
• Zrzucenie jarzma niewoli i wyzysku niemieckiego na rzecz zapewnie-

nia sobie i potomkom wolności, dobrobytu i szczęścia.
• Urodzeni na obszarze Górnego Śląska emigranci, których głosy uzna-

wano za szczególnie ważne dla losów plebiscytu. 

Zadanie nr 29.
• Ogłoszenie zostało sporządzone w celu zmobilizowania sympatyzu-

jących z Polską mieszkańców do kontrolowania przebiegu akcji ple-
biscytowej.

• Odpowiadający winien wskazać na powiązanie prowadzenia kampa-
nii (zwłaszcza plakatowej) ze skutecznością przekazu i wpływem na 
wyborców/głosujących.

Zadanie nr 30.

• Wojciech Korfanty – polski komisarz plebiscytowy.

Lompa Ligoń Miarka Damrot
Imię Józef Juliusz Karol Konstanty

Litera, poprzedzająca charak-
terystykę

e) d) c) b)
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Zadanie nr 31.
• Procentowo: najwięcej za Polską – powiat pszczyński, najmniej za 

Polską – powiat głubczycki. W liczbach bezwzględnych: najwięcej za 
Polską – powiat katowicki (wiejski), najmniej za Polską – powiat głub-
czycki.

• Procentowo: najwięcej za Niemcami – powiat głubczycki, najmniej za 
Niemcami – powiat pszczyński. W liczbach bezwzględnych: najwięcej 
za Niemcami – powiat głubczycki, najmniej za Niemcami – powiat 
lubliniecki.

• Odpowiadający ocenia i uzasadnia (np. 16% uczestników było ważną, 
ale jednak nie decydującą grupą, która wpłynęła na rezultat plebi-
scytu). Ważne by dostrzegł, że mimo wyraźnej przewagi emigrantów 
opowiadających się za pozostaniem spornego terenu w granicach 
Niemiec bez ich udziału więcej głosów uzyskałaby i tak strona nie-
miecka.

Zadanie nr 32.
• Alojzy Pawelec – działacz polityczny, z wykształcenia lekarz. Uczest-

nik II i III powstania śląskiego. W okresie międzywojennym aktywnie 
działał na forum Sejmu Śląskiego oraz w senacie Rzeczypospolitej. To 
tłumaczy, dlaczego w tytule tekstu źródłowego nazwano narratora 
– senatorem. Po przewrocie majowym Alojzy Pawelec przeszedł na 
stronę sanacji, co oznaczało, iż w ocenie powstań śląskich podzielał 
pogląd wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego, a nie Wojciecha 
Korfantego.

• Linią Korfantego określa się zaproponowane przez lidera polskich 
Górnoślązaków rozgraniczenie terenu plebiscytowego. Definiowało 
ono terytorialne aspiracje Polaków, nie domagających się zachod-
nich krańców górnego Śląska, gdzie Polaków mieszkało bardzo mało. 
Linia Korfantego biegła wzdłuż Odry, aż do Dobrodzienia i Olesna. 
Polska chętnie powoływała się na wyniki plebiscytu jedynie do linii 
Korfantego ponieważ dane te potwierdzały sukces Polski

• Alojzy Pawelec, w chwili gdy publikował swoje wspomnienia,  
w 1936 roku, był już zdeklarowanym zwolennikiem śląskiej sanacji  
i wojewody Michała Grażyńskiego. Tym tłumaczyć należy to, iż pre-
zentował przyszłego wojewodę jako polskiego patriotę, który za 
wszelką cenę chciał walczyć z Niemcami. Wojciech Korfanty zaś, to 
zdaniem Alojzego Pawelca, kunktator, który bał się walki na dużą ska-
lę, szukając raczej porozumienia z Niemcami. 
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• Cernowanie miast to taktyka często stosowana przez powstańców 
podczas III powstania śląskiego. Polegała na blokowaniu miasta bez 
próby jego zdobycia. Cernowanie skutkowało m.in. nie dopuszcza-
niem transportów żywności do miasta oraz zakręceniem wodocią-
gów, co niejednokrotnie było skuteczniejszą metodą podporząd-
kowywania sobie aglomeracji niż szturmowanie go. Niezależnie od 
tego jest uznawany za bardzo kontrowersyjny sposób prowadzenia 
działań powstańczych. Jego ofiarami była bowiem ludność cywilna, 
cierpiąca głód.  

Zadanie nr 33. 
• Wskazana prawidłowość polega na większym poparciu udzielonemu 

Niemcom przez mieszkańców dużych miast oraz Polsce przez spo-
łeczność wiejską i mniejszych miejscowości.

Zadanie nr 34.
• Wojciech Korfanty został polskim komisarzem plebiscytowym, a na- 

stępnie dyktatorem III powstania śląskiego, ponieważ cieszył się 
wśród ludności polskojęzycznej Górnego Śląska największym autory-
tetem. Władze RP zdawały sobie sprawę z jego kompetencji ale także 
posiadanej charyzmy.

• Podkreślony fragment wskazuje na tzw. bunt grupy „Wschód” (czę-
ści powstańczego dowództwa) przeciwko W. Korfantemu, który miał 
miejsce w okresie III powstania śląskiego.

• Zadaniem Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu było ko-
ordynowanie działania strony polskiej, nie tylko w kwestii prowadze-
nia akcji plebiscytowej, ale także przyszłości regionu po jego poten-
cjalnym włączeniu w granice Polski. Blisko 90% zatrudnionych w nim 
Górnoślązaków świadczyło o znacznym potencjale polskojęzycznych 
mieszkańców regionu i ich aktywnym włączeniu się w tworzenie pol-
skiej administracji.

• Odpowiadający powinien podjąć próbę hierarchizacji wskazanych 
przyczyn. Ważne, by podjął się uzasadnienia wyboru.

Zadanie nr 35.
• Strona polska oczekiwała, że konsekwencją plebiscytu będzie podział 

terytorium Górnego Śląska.
• Odwołanie do postanowień traktatu wersalskiego, uznanie równości 

gmin w podliczaniu głosów poparcia, że w przypadku niejednoznacz-
ności winna decydować przewaga „głosów gmin” nie zaś bezwzględ-
ne wyniki głosowania. 
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Zadnie nr 36.
• Powodem sporządzenia odezwy były wyniki plebiscytu.
• Fragment nie jest prawdziwy – w rzeczywistości większość głosują-

cych opowiedziała się za pozostaniem spornego terenu w granicach 
Niemiec (świadczą o tym oficjalne wyniki). Z powodu braku sto-
sownych narzędzi nie sposób było stwierdzić jak swoje głosy oddali  
w plebiscycie „robotnicy i chłopi” (w jakiej części za Polską, a w jakiej 
za Niemcami).

• W nocy z 2 na 3 maja 1921 wybuchło III powstanie śląskie.

Zadanie nr 37.
• Stanowisko Czechosłowacji było zdecydowanie negatywne, z oba-

wy przed zastosowaniem analogicznych rozwiązań w odniesieniu do 
spornych terenów polsko-czechosłowackich.

• „Zbałkanizuje” odnosi się do zjawiska dwóch konfliktów lat 1912-
1913, które pośrednio przyczyniły się do wybuchu I wojny światowej 
i oznacza zagmatwanie relacji politycznych i gospodarczych.

Zadanie nr 38.
• Autorzy zwracali uwagę na problem głosowania w plebiscycie  

tzw. „martwych dusz” – oddawania głosów w imieniu osób, które 
zmarły.  

Zadanie nr 39.
• W Cesarstwie Niemieckim pieniądz zastępczy przyjął nazwę notgeld, 

czyli w dosłownym tłumaczeniu „pieniądz na czas potrzeby”.
• Gdy wybuchła I wojna światowa z obiegu na terenie Górnego Ślą-

ska niemal natychmiast zniknął bilon (władze i ludność gromadziły  
w ten sposób rezerwy kruszców i metali). By zaradzić brakowi drob-
nych rozpoczęto emisję tzw. pieniędzy zastępczych (miały do tego 
prawo gminy i przedsiębiorstwa). 

• W okresie plebiscytu na Górnym Śląsku notgeld posłużył jako oręż 
propagandowy, zarówno Polacy jak i Niemcy umieszczali na nich agi-
tacyjne slogany i rysunki. 

Zadanie nr 40.
• (Hrabia) Maciej Mielżyński – pochodzący z Wielkopolski.
• Tekst ukazał się w Zagłębiu Dąbrowskim. Tam oficjalnie nie prowa-

dzono walk (Zagłębie Dąbrowskie nie było częścią państwa niemiec-
kiego), ale nawoływano czytelników by nieśli różnoraką pomoc po-
wstańcom.
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• Władze polskie oficjalnie nie mogły poprzeć III powstania śląskiego 
gdyż zgodziły się aby o przebiegu granicy na Górnym Śląsku przesą-
dziło głosowanie ludności, a później decyzja mocarstw.

Zadanie nr 41.
• Ton felietonu wyraża ogromne rozczarowanie ewentualnością przy-

znania Polsce jedynie powiatów rybnickiego i pszczyńskiego. Świad-
czy to o dominującym przekonaniu, iż II Rzeczypospolitej należy się 
zdecydowanie większy fragment terenu plebiscytowego, przede 
wszystkim okręg przemysłowy z Katowicami i Królewską Hutą. Argu-
mentem za takim rozwiązaniem miały być wyniki przeprowadzonego 
plebiscytu.

• Niemcy mają wprawdzie „grube Berty” (wielkokalibrowe armaty 
używane podczas I wojny światowej), ale są bardzo wyczerpane dzia-
łaniami wojennymi i pognębione decyzjami zwycięskiej koalicji. Po-
nadto „przy kim ententa [czyli koalicja Anglii i Francji, zwana podczas 
I wojny światowej Entente cordiale – serdeczne porozumienie dop. 
L.K.] stanie, temu włos z głowy nie spadnie”. Wśród Polaków nadal 
panowało wówczas przekonanie o sile militarnej Anglii i Francji oraz 
o ich przyjaznym nastawieniu do Polski. 

• „Ktoś nieświadomy istotnego stanu rzeczy w potocznej rozmowie 
wyrazi przypuszczenie, że z powodu wypadków na Górnym Śląsku 
może dojść do wojny polsko-niemieckiej, a już usłużny sąsiad po-
wtórzy w domu, że Niemcy wypowiedziały wojnę Polsce. Żona zaś 
sąsiada nazajutrz rozniesie po mieście, że Hindenburg z całą armią 
okopał się za Lublińcem”. Niestety także i współcześnie w ten sam 
sposób rodzą się plotki, albo nawet są celowo rozsiewane (patrz  
tzw. Fake news). Zdarza się, że ich konsekwencje są tragiczne. Plot- 
ka o posiadaniu przez iracki reżim Saddama Husajna zabronio-
nej broni chemicznej doprowadził w 2003 r. do tzw. drugiej wojny  
w Zatoce Perskiej, która pochłonęła ponad pół miliona cywilnych 
ofiar.

Zadanie nr 42.
• Pseudonim Nowina Doliwa nosił Maciej Mielżyński. Był to podpuł-

kownik wojska polskiego, rodem z Wielkopolski. Wobec istnienia 
bliskich kontaktów politycznych i kulturowych łączących polskich 
Górnoślązaków z Wielkopolanami, najłatwiej było wojskowemu wła-
śnie z tej ziemi, bliskiej terenowi plebiscytowemu, stanąć na czele 
powstania. 
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• Użyte sformułowanie miało dowodzić, że tylko powstańcy, jako 
rdzenni mieszkańcy spornej ziemi mieli prawo decydować, także 
zbrojnie, o jej przyszłości. Ich przeciwnicy, najemni i finansowani  
z zewnątrz, wobec tego moralnie przegrali niezależnie od ostatecz-
nego wyniku starcia zbrojnego. Trudno tej opinii nie uznać za prze-
sadzoną, choćby ze względu na to że sam wypowiadający ją Autor 
nie był rdzennym Górnoślązakiem. Inna rzecz, że z tą ziemia już od 
dawna był mocno związany.

• Autor rozkazu dwukrotnie używa określenia „frymarka”. Frymarcze-
nie zaś to handel różnymi wartościami, nastawiony jednak głównie 
na oszukanie kontrahenta. Nowina Doliwa tak oceniał właśnie dyplo-
matów z różnych państw decydujących o przyszłości Górnego Śląska. 
Jego zdaniem, za cenę dostaw taniego węgla pozbawiono Górnoślą-
zaków (pod tym pojęciem autor rozumie wyłącznie Polaków) prawa 
decydowania o swojej przyszłości.

Zadanie nr 43.
• Zjawisko przymusowej migracji (tzw. optantów), wymuszonej zmia-

ną granic.
• Najsilniej dostrzegalną konsekwencją było gwałtowne przeludnie-

nie przygranicznych miast i kłopoty lokalowe mieszkańców, ale tak-
że m.in. radykalizacja nastrojów, zwłaszcza wśród mniej zamożnych 
osób.

Zadanie nr 44.
• Wojska polskie dokonały uroczystego przejęcia tzw. polskiej części 

Górnego Śląska.
• Tzw. łuki triumfalne – budowane w kształcie monumentalnej wolno 

stojącej bramy, miały być symbolem radości mieszkańców, nawiązu-
jącym do rozwiązań znanych ze Starożytnego Rzymu. Łuki stawiano 
dla upamiętnienia ważnej osoby lub uczczenia ważnego wydarzenia, 
zwykle zwycięstwa militarnego. Przejazd zwycięzców pod łukiem sta-
nowił zwykle punkt kulminacyjny pochodu zwycięskich wojsk.

Zadanie nr 45.
• Łuki triumfalne.
• Wszystkie fotografie przedstawiają uroczyste powitanie wojsk, które 

symbolicznie podsumowywały rozstrzygnięcia graniczne. Mieszkań-
cy Górnego Śląska witali zarówno wkraczających polskich żołnierzy 
(po polskiej stronie), jak i powracających niemieckich (po niemiec-
kiej).
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Zadanie nr 46.
• Utrudnieniami w zaliczaniu kolejnych etapów edukacyjnych były: 

ochotniczy udział w wojnie i działalność w Polskim Komisariacie Ple-
biscytowym, które nie pozwoliły zakończyć nauki „o czasie”.

• Na Górnym Śląsku w tym okresie nie było żadnej szkoły wyższej.

Zadanie nr 47.
• Państwem przeciw któremu, zdaniem autora źródła, walczyli po-

wstańcy, była Anglia.
• Argumenty to: realizacja tradycyjnej polityki zagranicznej Anglii 

(równowagi sił na kontynencie); chęć wkupienia się w łaski Niemców 
i nawiązania z nimi współpracy politycznej i gospodarczej.

• Odpowiadający ocenia i uzasadnia (np. argumenty są bezzasadne, 
ponieważ brak w okresie międzywojennym jakichkolwiek przykła-
dów budowania sojuszu brytyjsko-niemieckiego).

Zadanie nr 48.
• Znacznie większa rola powstań śląskich. Plebiscyt w ostatecznym 

rozrachunku nie dałby Polsce jakichkolwiek nabytków terytorialnych.
• Powstanie wielkopolskie (ewentualnie także: wkroczenie wojsk cze-

skich w 1919 r. na Śląsk Cieszyński).
• Autor to przyszły wicemarszałek Sejmu Śląskiego i miejscowy dzia-

łacz sanacyjny. Jak cały obóz sanacyjny, eksponuje rolę powstań ślą-
skich.

Zadanie nr 49.
• Aresztowanie nie było konsekwencją uczestnictwa w walkach a jedy-

nie pomocy materialnej dla polskiego ruchu narodowego.
• Autor relacji podkreśla swój „poważny” wiek, by zwiększyć wiary-

godność przekazu.

Zadanie nr 50.
• Legia Cudzoziemska – francuska formacja wojskowa, utworzona  

w 1831 r. W jej skład wchodzili ochotnicy niezależnie od ich naro- 
dowości.

• Byłymi powstańcami kierowały wyłącznie powody ekonomiczne. Re-
lacja nie poddaje w wątpliwość ich patriotyzmu.

• Dobra ekonomiczne podnoszące jakość życia codziennego, ale także 
przedmioty „dla ducha”, ułatwiające utrzymanie kontaktu z językiem 
polskim.
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Zadanie nr 51.
• Nieporozumienie wynikające z niewłaściwego zinterpretowania in-

formacji urzędnika pocztowego o tym, że Warszawa została zajęta 
przez bolszewików. Gdyby tak się stało, Polska prawdopodobnie 
przestałaby istnieć jako niepodległe państwo, a wówczas nie trzeba 
byłoby przeprowadzać plebiscytu na Górnym Śląsku. Teren ten pozo-
stałby w granicach Niemiec.

• Niemcy bardzo źle oceniali wojska francuskie, uważając, że jawnie 
pomagają one Polakom.

Zadanie nr 52.
• Marsze miały dowodzić tego, iż powstańcy (i mieszkańcy II RP) nie 

zapomnieli o Polakach mieszkających w Niemczech (po drugiej stro-
nie Odry) i w stosownym momencie upomną się o zmianę granicy. 
Stosowanie określenia „ziemia raciborska” miało także powyższy cel 
przypominać. Racibórz (niem. Ratibor) był miastem leżącym już po 
stronie niemieckiej.

Zadanie nr 53.
• Marsz w mniejszym stopniu miał wymiar sportowy (choć oficjal- 

nie tylko taki był cel imprezy), przede wszystkim było to wydarzenie 
o zabarwieniu politycznym.

• Maszerowali byli powstańcy, w pełnym rynsztunku, z bronią, co mia-
ło symbolizować gotowość do walki o tzw. Śląsk Opolski (niemiecki 
Górny Ślask).

• Trójkątami określano ziemie leżące na styku granic trzech państw. 
W Mysłowicach, przed I wojna światową stykały się granice Rosji, 
Austro-Węgier i Niemiec, pod Olzą, w okresie międzywojennym, Nie-
miec, Czechosłowacji i Polski (inne nazwy: „Trójkąt Trzech Cesarzy”, 
„Kąt Trzech Cesarstw”).

Zadanie nr 54.
• Zdaniem autora wspomnień nie pisali sami powstańcy, gdyż ci  

w 95%, pochodzili z warstw niewykształconych.
• W ten sposób zwalczane były kompleksy u Górnoślązaków. Ujawnia-

ły się one tuż po włączeniu części Górnego Śląska do Polski, a wyra-
żały się poczuciem niższości względem mieszkańców Warszawy czy 
Krakowa, lepiej znających polską kulturę, język itp.
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Zadanie nr 55. 
• Przyczyną przebiegu granicy były odgórnie narzucone rozwiązania, 

podjęte w klimacie silnej presji oraz niemożność wprowadzenia pro-
stych podziałów w silnie zurbanizowanym i zindustrializowanym ob-
szarze.

• Odpowiadający może wskazać na różne konsekwencje, np. utrudnie-
nia komunikacyjne, rozłąkę rodzin.

Zadanie nr 56.
• Rządy sanacji (od 1926 roku) zapoczątkowały spór o to, kto był ojcem 

sukcesu na Górnym Śląsku. Brak porozumienia w tej kwestii skutko-
wał odrębnymi uroczystościami.

• Konsekwencje takiego rozwiązania były jak najgorsze, przyczynia-
jąc się do waśni w obozie powstańczym, przeszkadzając w integracji  
i obniżając rangę zwycięstwa polskiego.

• Władysław Tempka oraz Stanisław Stroński to znani międzywojenni 
działacze prawicowi (W. Tempka był członkiem Chrześcijańskiej De-
mokracji, S. Stroński – Stronnictwa Narodowego). Opisywana mani-
festacja skupiała zwolenników polskiej prawicy, wrogo nastawionych 
do sanacji.

• W podkreślonym fragmencie autor sugeruje, że w manifestacji 
„sanacyjnej” uczestniczyli urzędnicy, a więc ci, którzy musieli tam  
być z obawy przed utratą pracy. Pozostali, samodzielnie decydujący 
o swych sympatiach politycznych, uczestniczyli w pochodzie prawicy.    

Zadanie nr 57.
• W źródle zarzucono autorowi broszury, że opisał powstanie, choć 

sam w nim nie uczestniczył oraz że zarzucił Górnoślązakom brak za-
angażowania narodowego.

• Górnoślązakom w tym czasie dość często zarzucano, że do Polski 
ciągną ich przede wszystkim korzyści materialne, a nie względy pa-
triotyczne. Powstańcy na tego typu zarzuty reagowali bardzo emo-
cjonalnie, wytykając oponentom złą wolę lub nieznajomość specyfiki 
Górnego Śląska.

Zadanie nr 58.
• Tekst ma dowodzić, że powstania śląskie zorganizowali miejscowi,  

a nie, jak twierdziła propaganda niemiecka, Polacy z innych dzielnic, 
którzy wpierw „zbałamucili” polskojęzycznych Górnoślązaków, a po-
tem wykorzystali przeciw Niemcom.
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• Autor, w chwili powstania tekstu wojewoda śląski, był napływowym 
powstańcem. Chciał więc udowodnić, że niczym nie różnił się od 
ochotników miejscowego pochodzenia.

• Wśród grup społecznych tworzących środowisko polskie na Górnym 
Śląsku wymienia się chłopów i robotników, brak inteligencji. Poza 
częścią duchowieństwa katolickiego niemal cała inteligencja na Gór-
nym Śląsku była bowiem pochodzenia niemieckiego.

Zadanie nr 59.
• Autor przedstawił W. Korfantego w bardzo niekorzystnym świetle, 

zarzucając mu działania ograniczające powstańców.
• Do grupy zwycięzców autor zaliczył niemieckich kapitalistów i „mię-

dzynarodową finansjerę”, do zwyciężonych zaś robotników i chłopów 
(wskazał na klasowy charakter konfliktu). 

• Realia lat pięćdziesiątych to czas kształtowania się socrealizmu, który 
w wymiarze górnośląskim charakteryzował się takim właśnie ukazy-
waniem przeszłości regionu (podziałem na złą burżuazję i dostojni-
ków duchownych oraz dobrych chłopów i robotników). 

Zadanie nr 60. 
• Włosi byli uznawani za sprzymierzeńców Niemców.
• „Gwarę plebiscytową” stosowano w celu ośmieszenia przeciwników 

politycznych i osłabienia obawy przed nimi.
• Odpowiadający ma prawo wskazać własną ocenę i poprzeć ją uza-

sadnieniem (np. działania były skuteczne, ponieważ ośmieszały prze-
ciwnika i ograniczały własny strach). 

Klasówka powstańcza 2016

Nr 
zadania Prawidłowa odpowiedź

1. Mapa nr 3

2. Pierwsze zdanie – P
Drugie zdanie – P

3. Pierwsze zdanie – F
Drugie zdanie – P 

4.
Polskie powstanie – d) 
Powstanie – a) 
Samoobrona – b) 
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5.

1) 
Materiał nr 1 – P
Materiał nr 2 – N
Materiał nr 3 – N
2) 
Materiał nr 1 – znaczek
Materiał nr 2 – plakat
Materiał nr 3 – pieniądz zastępczy

6.
Biogram nr 1 – Wojciech Korfanty
Biogram nr 2 – Andrzej Mielęcki
Biogram nr 3 – Michał Grażyński

7.

1) 
pierwsze zdanie – P
drugie zdanie – F
2) b) Bytom i Gliwice

8.

Pierwsze zdanie – F 
Drugie zdanie – P
Trzecie zdanie – P
Czwarte zdanie – P

9.

1) a)
2) b)
3) Wybór – Fotografia nr 2
Uzasadnienie – zdjęcie przedstawia uroczystości przejęcia przez 
Polskę części Górnego Śląska. Precyzyjne rozgraniczanie podziem-
nych wyrobisk mogło nastąpić dopiero po tym wydarzeniu. 

10.

1) [materiał nr 1]
Brytyjczycy – C
Francuzi – B
Włosi – A
[materiał nr 2]
Brytyjczycy – Fotografia nr 1
Francuzi – Fotografia nr 2
2. b)

11.

1)
a) Drezyna opancerzona „Ślązak” –
b) Powstańczy samochód pancerny „Górny Śląsk-Alzacja” – Foto-
grafia nr 1
c) Powstańczy samochód pancerny „Powstaniec” – Fotografia nr 
2
d) Wagon artyleryjski pociągu pancernego „Pieron” – Fotografia 
nr 3
2) c)

Klasówka powstańcza 2017
12. a. I Powstania Śląskiego
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13.

1) 
Materiał nr 1 [N]
Materiał nr 2 [P]
Materiał nr 3 [P]
2)
Materiał nr 1 – plakat 
Materiał nr 2 – czasopismo 
Materiał nr 3 – pieniądz zastępczy

14.
Pierwsze zdanie – F
Drugie zdanie – P
Trzecie zdanie – P

15.

Mieszkańcy tego obszaru wsparli III Powstanie, organizując m.in. 
6 maja 1921 roku wiec na Placu Teatralnym, podczas którego 
wręczono Wincentemu Witosowi petycję z żądaniami pomocy 
dla Powstania. Szacuje się, że w działaniach zbrojnych 1921 roku 
uczestniczyło około pół tysiąca mieszkańców tego obszaru. – 4
Obszar wspomagał powstańców przede wszystkim poprzez udo-
stępnienie własnych szpitali, w których leczono rannych. Na jego 
terenie działał także Komitet Obrony Śląska, a w działaniach 
zbrojnych 1921 roku uczestniczyło nie mniej niż 200 jego miesz-
kańców. – 3
Przez ten obszar prowadziły szlaki, którymi ochotnicy z Polski 
przedostawali się do oddziałów powstańczych na Górnym Ślą-
sku, korzystając z działalności Biura Przerzutów Aleksego Bienia. 
Z terenu wywodziło się też co najmniej pół tysiąca ochotników 
uczestniczących w III Powstaniu Śląskim. – 1

16.

1) 1 – a. Michał Grażyński
1) 2 – fotografia 2 
2) 1 – b. Karol Grzesik
2) 2 – fotografia 1
3) c. III Powstanie Śląskie.

17. c. cekaem Maxim wz. 1908

18.

1) b. Niemców
Uzasadnienie: np.: przedstawiał w negatywnym świetle aliantów 
[zawierał niemieckie napisy]. Należy uznać inne merytorycznie 
poprawne propozycje.
2) b. Francuzów

19. 1) b. był Francuzem
2) b. zginął zastrzelony przez bojówkarza w Bytomiu

Klasówka powstańcza 2018
20. b. Grenzschutz

21.
2) 1. a. referendum
2) 2. C. Radę Najwyższą Głównych Mocarstw Sprzymierzonych  
i Stowarzyszonych.
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22.
1) 1. b. II Powstania Śląskiego
1) 2. Polska Organizacja Wojskowa [Górnego Śląska]
1) 3. Cernowanie

23.
Pierwsze zdanie – P
Drugie zdanie – F 
Trzecie zdanie – P

24.
Pierwsze zdanie – P 
Drugie zdanie – P 
Trzecie zdanie – F

25.

Charakterystyka 1 – 4 [Komitet Pomocy dla Kresów Wschodnich 
i Górnego Śląska]
Charakterystyka 2 – 3 [Komitet Obrony Górnego Śląska]
Charakterystyka 3 – 2 [Ogolnoakademicki Komitet Plebiscytowy]

26.
Fot. 1 – opis 3 
Fot. 2 – opis 1 
Fot. 3 – opis 4 

27. 

1) 1. a. czasopismo
1) 2. a. Wojciech Korfanty
1) 3. c. Maciej Mielżyński
1) 4. Materiał 1. w uzasadnieniu odpowiadający powinien wska-
zać, że numer „Koncyndra” wyszedł jeszcze przed wybuchem 
powstania (może przywołać datę na winiecie – 24 kwietnia 1921 
roku albo np. nawiązać do treści przestrzegających przed walką 
zbrojną), a Manifest W. Korfantego z 3 maja 1921 roku był doku-
mentem inicjującym wybuch III Powstania Śląskiego.

Klasówka powstańcza 2019

28. 1. a) Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa
2. c) Od lutego 102- r. do lipca 1922 r.

29. 3
30. 1 – d); 2 – b); 3 – a)

31.
Pierwsze zdanie – F
Drugie zdanie – P
Trzecie zdanie – P

32.
1.– po
2.– plebiscyt miał miejsce w niedzielę palmową 20 marca. Strona 
tytułowa pochodzi z wydania wielkanocnego (27 marca) 

33.
Pierwsze zdanie – P
Drugie zdanie – P
Trzecie zdanie– P

34. Materiał 1
35. Materiał 2 – B; materiał 3 – D; materiał 4 – C; materiał 5 – A 
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36.

Symbole: 1 – bat [z napisem HKT]; 2 – kajdany [okowy]; 3 – kartka 
z napisem podatki; 4 – paragrafy. 
Znaczenie: 1 – poddawanie mieszkańców represjom [fizycznym]; 
2 - ograniczenia wolności; 3 – obciążenia fiskalne mieszkańców; 
4 – stanowienie [opresyjnego] prawa. 

37.
Pierwsze zdanie – P
Drugie zdanie – P
Trzecie zdanie – F 
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