III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”, 16 października 2015 r.

Droga Uczennico, Drogi Uczniu!
1. Używaj jedynie długopisu (pióra) koloru czarnego lub niebieskiego.
2. W rubryce obok wpisz kod pracy.
Nie podpisuj kartki imieniem ani nazwiskiem.
3. Pamiętaj, aby nie używać korektora.
4. Stwierdzenie niesamodzielności pracy powoduje wykluczenie Cię
z udziału w konkursie.

Kod pracy
Liczba uzyskanych
punktów
Podpisy członków komisji

Informacje na temat arkusza konkursowego (szkoła podstawowa)
1. Test składa się z zestawów poprzedzonych poleceniem.
2. W każdym zestawie znajdują się trzy odpowiedzi do wyboru (A, B, C).
3. W każdym zestawie tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
4. Poprawną odpowiedź zaznacz, zakreślając/zamalowując kwadrat przy właściwej odpowiedzi.
5. Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi. Jeśli chcesz zmienić swój wybór,
to poprzednie zaznaczenie otocz kółkiem i wybierz inną odpowiedź.
Życzymy Ci powodzenia!
Organizatorzy Konkursu
I. W poniższych zestawach zaznacz wersję (A/B/C), która jest poprawnie napisana
pod względem ortograficznym.

Zestaw 1.
A. Pod koniec XIX w. archeolodzy wykopali na Półwyspie Peloponeskim szczątki świętego okręgu
Olimpii. Odkrycie to stało się hasłem odrodzenia starożytnych igrzysk. W roku 1896 zorganizowano
w Atenach I Olimpiadę ery nowożytnej.
B. Pod koniec XIX w. archeolodzy wykopali na Półwyspie Peloponeskim szczątki świętego okręgu
olimpii. Odkrycie to stało się hasłem odrodzenia starożytnych igrzysk. W roku 1896 zorganizowano
w Atenach I olimpiadę ery nowożytnej.
C. Pod koniec XIX w. archeolodzy wykopali na półwyspie Peloponeskim szczątki świętego okręgu
olimpii. Odkrycie to stało się hasłem odrodzenia starożytnych igrzysk. W roku 1896 zorganizowano
w Atenach I Olimpiadę ery nowożytnej.
Zestaw 2.
A. Polscy sportowcy nie wzięli udziału w Igrzyskach Olimpijskich w 1920 r. Prawie wszyscy udali się
na front wojny polsko - bolszewickiej. Bezsprzecznie uważali taki wybór za swój pierwszorzędny
obowiązek.
B. Polscy sportowcy nie wzięli udziału w Igrzyskach Olimpijskich w 1920 r. Prawie wszyscy udali się
na front wojny polsko bolszewickiej. Bez sprzecznie uważali taki wybór za swój pierwszorzędny
obowiązek.
C. Polscy sportowcy nie wzięli udziału w Igrzyskach Olimpijskich w 1920 r. Prawie wszyscy udali się
na front wojny polskobolszewickiej. Bezsprzecznie uważali taki wybór za swój pierwszo rzędny
obowiązek.

Zestaw 3.
A. Okupacyjny „Biuletyn Informacyjny” pouczał w 1941r., jak w obliczu wojennej gechenny winien się
zachowywać każdy młody Polak. Chaniebnym i niegodnym było branie udziału w hucznych
zabawach. Zalecano natomiast uprawianie sportu i organizowanie zawodów o takim harakterze.
B. Okupacyjny „Biuletyn Informacyjny” pouczał w 1941r., jak w obliczu wojennej gehenny winien się
zachowywać każdy młody Polak. Haniebnym i niegodnym było branie udziału w hucznych
zabawach. Zalecano natomiast uprawianie sportu i organizowanie zawodów o takim charakterze.
C. Okupacyjny „Biuletyn Informacyjny” pouczał w 1941r., jak w obliczu wojennej gechenny winien się
zachowywać każdy młody Polak. Haniebnym i niegodnym było branie udziału w hucznych
zabawach. Zalecano natomiast uprawianie sportu i organizowanie zawodów o takim charakterze.

Zestaw 4.
A. Hokej na lodzie rozpropagował w Polsce studiujący w Stanach Zjednoczonych Tadeusz Adamowski.
Gdy w 1923 roku powrócił do kraju, przywiózł ze sobą nowoczesne łyżwy, strój, kije hokejowe,
a także regóły gry w hokeja. Był dla tej dyscypliny tym, kim jego wujek – Ignacy Jan Paderewski dla
polskiej polityki.
B. Hokej na lodzie rozpropagował w Polsce studiujący w Stanach Zjednoczonych Tadeusz Adamowski.
Gdy w 1923 roku powrócił do kraju, przywiózł ze sobą nowoczesne łyżwy, strój, kije hokejowe,
a także reguły gry w hokeja. Był dla tej dyscypliny tym, kim jego wujek – Ignacy Jan Paderewski dla
polskiej polityki.
C. Hokej na lodzie rozpropagował w Polsce studiójący w Stanach Zjednoczonych Tadeusz Adamowski.
Gdy w 1923 roku powrócił do kraju, przywiózł ze sobą nowoczesne łyżwy, strój, kije hokejowe,
a także reguły gry w hokeja. Był dla tej dyscypliny tym, kim jego wójek – Ignacy Jan Paderewski dla
polskiej polityki.

Zestaw 5.
A. Znakomity pływak – Jerzy Iwanow-Szajnowicz wykorzystał w latach okupacji swoje
umiejętności. Prowadził działalność sabotażową w greckim ruchu oporu. Reżyser
Kuźmiński zrealizował o nim film pt. „Agent nr 1”.
B. Znakomity pływak – Jerzy Iwanow-Szajnowicz wykożystał w latach okupacji swoje
umiejętności. Prowadził działalność sabotarzową w greckim ruchu oporu. Rerzyser
Kuźmiński zrealizował o nim film pt. „Agent nr 1”.
C. Znakomity pływak – Jerzy Iwanow-Szajnowicz wykorzystał w latach okupacji swoje
umiejętności. Prowadził działalność sabotarzową w greckim ruchu oporu. Reżyser
Kuźmiński zrealizował o nim film pt. „Agent nr 1”.
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Zestaw 6.
A. Według opini znawców lotnictwa do asów przestworzy II Rzeczpospolitej należy zaliczyć dwie
pilotki – Danutę Sikorzankę i Wandę Olszewską. Do 1939 roku latały dużo i często, co przysporzyło
im sporo popularności. Na lotniskach nierzadko witały je tłumy entuzjastów awiacji.
B. Według opinii znawców lotnictwa do asów przestworzy II Rzeczpospolitej należy zaliczyć dwie
pilotki – Danutę Sikorzankę i Wandę Olszewską. Do 1939 roku latały dużo i często, co przysporzyło
im sporo popularności. Na lotniskach nierzadko witały je tłumy entuzjastów awiacii.
C. Według opinii znawców lotnictwa do asów przestworzy II Rzeczpospolitej należy zaliczyć dwie
pilotki – Danutę Sikorzankę i Wandę Olszewską. Do 1939 roku latały dużo i często, co przysporzyło
im sporo popularności. Na lotniskach nierzadko witały je tłumy entuzjastów awiacji.

Zestaw 7.
A. Bronisława Czecha – legendę narciarstwa okresu międzywojennego, zmarłego w obozie
w Oświęcimiu, możnaby nazwać człowiekiem renesansu. Malował, rzeźbił, grał na instrumentach.
Odmówił propozycji trenowania niemieckich juniorów w narciarstwie. A może, jeśliby się
zdecydował, ocalił by swoje życie.

B. Bronisława Czecha – legendę narciarstwa okresu międzywojennego, zmarłego w obozie
w Oświęcimiu, można by nazwać człowiekiem renesansu. Malował, rzeźbił, grał na instrumentach.
Odmówił propozycji trenowania niemieckich juniorów w narciarstwie. A może, jeśliby się
zdecydował, ocaliłby swoje życie.
C. Bronisława Czecha – legendę narciarstwa okresu międzywojennego, zmarłego w obozie
w Oświęcimiu, można by nazwać człowiekiem renesansu. Malował, rzeźbił, grał na instrumentach.
Odmówił propozycji trenowania niemieckich juniorów w narciarstwie. A może, jeśli by się
zdecydował, ocaliłby swoje życie.

Zestaw 8.
A. Najlepsza przedwojenna narciarka Helena Marusarzówna została zaprzysiężona w 1939 r. jako
kurier. Jej rolą na codzień było między innymi przeprowadzanie górskimi szlakami ludzi
uciekających z pod niemieckiej okupacji. Ponad to przenosiła pocztę i pieniądze dla potrzeb
polskiego podziemia.
B. Najlepsza przedwojenna narciarka Helena Marusarzówna została zaprzysiężona w 1939 r. jako
kurier. Jej rolą na codzień było między innymi przeprowadzanie górskimi szlakami ludzi
uciekających spod niemieckiej okupacji. Ponadto przenosiła pocztę i pieniądze dla potrzeb polskiego
podziemia.
C. Najlepsza przedwojenna narciarka Helena Marusarzówna została zaprzysiężona w 1939 r. jako
kurier. Jej rolą na co dzień było między innymi przeprowadzanie górskimi szlakami ludzi
uciekających spod niemieckiej okupacji. Ponadto przenosiła pocztę i pieniądze dla potrzeb polskiego
podziemia.
Zestaw 9.
A. Niekażdy wie, że już od 1946 r. w Zakopanem jest organizowany Memoriał Bronisława Czecha
i Heleny Marusarzówny. Sportowcy ci symbolizują nie tylko zwycięzców narciarskich tras. Gdy
zaszła potrzeba w czasie II wojny światowej, nie zawahali się i oddali swoje młode życie za Polskę.
B. Niekażdy wie, że już od 1946 r. w Zakopanem jest organizowany Memoriał Bronisława Czecha
i Heleny Marusarzówny. Sportowcy ci symbolizują nietylko zwycięzców narciarskich tras. Gdy
zaszła potrzeba w czasie II wojny światowej, niezawahali się i oddali swoje młode życie za Polskę.
C. Nie każdy wie, że już od 1946 r. w Zakopanem jest organizowany Memoriał Bronisława Czecha
i Heleny Marusarzówny. Sportowcy ci symbolizują nie tylko zwycięzców narciarskich tras. Gdy
zaszła potrzeba w czasie II wojny światowej, nie zawahali się i oddali swoje młode życie za Polskę.
II. W poniższych zestawach zaznacz wersję (A/B/C), która jest poprawnie napisana
pod względem interpunkcyjnym.

Zestaw 1.
A. Stanisław Marusarz to polski skoczek narciarski, podporucznik Armii Krajowej. „Walkę o najwyższe
trofea dla polskich barw zawsze uważałem za swój patriotyczny obowiązek” – twierdził olimpijczyk.
„I dlatego – wierzę w to gorąco – czerwona czapeczka nie pozostanie po mnie jedynym
wspomnieniem”. Czerwona czapeczka, nazywana popularnie „marusarką”, stała się znakiem
rozpoznawczym mistrza.
B. Stanisław Marusarz to polski skoczek narciarski, podporucznik Armii Krajowej. „Walkę o najwyższe
trofea dla polskich barw zawsze uważałem za swój patriotyczny obowiązek” – twierdził olimpijczyk.
„I dlatego – wierzę w to gorąco – czerwona czapeczka nie pozostanie po mnie jedynym
wspomnieniem. Czerwona czapeczka, nazywana popularnie marusarką, stała się znakiem
rozpoznawczym mistrza.
C. Stanisław Marusarz to polski skoczek narciarski, podporucznik Armii Krajowej. „Walkę o najwyższe
trofea dla polskich barw zawsze uważałem za swój patriotyczny obowiązek” – twierdził olimpijczyk.
„I dlatego – wierzę w to gorąco – czerwona czapeczka nie pozostanie po mnie jedynym
wspomnieniem”. Czerwona czapeczka, nazywana popularnie marusarką, stała się znakiem
rozpoznawczym mistrza.

Zestaw 2.
A. Najlepsza przedwojenna tenisistka Jadwiga Jędrzejowska usłyszała w maju 1940 r.:
- Pani ma wyjechać do Szwecji.
- Nie mam zamiaru udawać się do tego kraju – odpowiedziała niemieckiemu urzędnikowi.
- Tego chce król Szwecji Gustaw V – zawyrokował gestapowiec – Właśnie otrzymaliśmy pismo
od króla.
Jędrzejowska ostatecznie odmówiła, chociaż czuła się wyróżniona, że jej partner z wielu
towarzyskich gier rozegranych przed II wojną światową – Mister G – chce przyjść jej z pomocą.
B. Najlepsza przedwojenna tenisistka Jadwiga Jędrzejowska usłyszała w maju 1940 r.
- Pani ma wyjechać do Szwecji.
- Nie mam zamiaru udawać się do tego kraju. – odpowiedziała niemieckiemu urzędnikowi.
- Tego chce król Szwecji Gustaw V – zawyrokował gestapowiec – Właśnie otrzymaliśmy pismo
od króla.
Jędrzejowska ostatecznie odmówiła, chociaż czuła się wyróżniona, że jej partner z wielu
towarzyskich gier rozegranych przed II wojną światową – Mister G – chce przyjść jej z pomocą.
C. Najlepsza przedwojenna tenisistka Jadwiga Jędrzejowska usłyszała w maju 1940 r.:
- Pani ma wyjechać do Szwecji.
- Nie mam zamiaru udawać się do tego kraju – odpowiedziała niemieckiemu urzędnikowi.
- Tego chce król Szwecji Gustaw V – zawyrokował gestapowiec. – Właśnie otrzymaliśmy pismo
od króla.
Jędrzejowska ostatecznie odmówiła, chociaż czuła się wyróżniona, że jej partner z wielu
towarzyskich gier rozegranych przed II wojną światową – Mister G – chce przyjść jej z pomocą.

Zestaw 3.
A. Polski Związek Lekkiej Atletyki do 15. Mistrzostw Świata w Pekinie zgłosił 52 sportowców. Zdobyli
oni osiem medali. Złote: Anita Włodarczyk i Paweł Fajdek (rzut młotem) oraz Piotr Małachowski –
dyskobol. Srebrny: Adam Kszczot w biegu na 800 m. Brązowe: Wojciech Nowicki w rzucie młotem,
Paweł Wojciechowski i Piotr Lisek w skoku o tyczce oraz Robert Urbanek w rzucie dyskiem.
B. Polski Związek Lekkiej Atletyki do 15. Mistrzostw Świata w Pekinie zgłosił 52 sportowców. Zdobyli
oni osiem medali. Złote: Anita Włodarczyk i Paweł Fajdek (rzut młotem), oraz Piotr Małachowski –
dyskobol. Srebrny: Adam Kszczot w biegu na 800 m. Brązowe: Wojciech Nowicki w rzucie młotem
Paweł Wojciechowski i Piotr Lisek w skoku o tyczce, oraz Robert Urbanek w rzucie dyskiem.
C. Polski Związek Lekkiej Atletyki do 15 Mistrzostw Świata w Pekinie zgłosił 52 sportowców. Zdobyli
oni osiem medali. Złote: Anita Włodarczyk i Paweł Fajdek (rzut młotem) oraz Piotr Małachowski –
dyskobol. Srebrny: Adam Kszczot w biegu na 800 m. Brązowe: Wojciech Nowicki w rzucie młotem
Paweł Wojciechowski i Piotr Lisek w skoku o tyczce oraz Robert Urbanek w rzucie dyskiem.
III. Zaznacz, ile błędów ortograficznych popełniono w poniższym tekście.
„Dla najlepszego jeźdźca z pośród oficerów wszystkich startujących narodów”. Złotą papierośnicę z takim
napisem otrzymał za zwycięstwo w Londynie w 1925 roku Henryk Dobrzański. Wrenczającym był książe
Walii, a wyróżnienie wyjątkowe. Ten wspaniały kawalerzysta dziesięcio krotnie reprezentował nasz kraj
w międzynarodowych zawodach hippicznych. Mówiono o nim: „urodzony wataszka o niepochamowanym
charakterze, trudny do ujęcia w karby dyscypliny wojskowej, ale o złotym sercu”. Po wybuchu II wojny
światowej mjr Henryk Dobrzański „Hubal” stał się symbolem walczącej Polski. Nie złożył broni po
przegranej kampanii wrześniowej. Dowodził odziałem kawalerii – ostatniej regularnej jednostki wojsk
II Rzeczpospolitej. Wsławił się długą, bohaterską walką z Niemcami, zadając wrogowi ciężkie straty. Zginoł
w kwietniu 1940 roku. Dzisiaj wiele szkół nosi imie Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.
A. 6 błędnie napisanych wyrazów
B. 8 błędnie napisanych wyrazów
C. 9 błędnie napisanych wyrazów

