
Odpowiedzi do I zestaw pytań konkursowych

z zagadnienia Powrót Polski na Pomorze – przygotowania i początek

1. Kto reprezentował Polskę na Konferencji Pokojowej w Paryżu i domagał się m.in. 

zagwarantowania Polsce dostępu do morza?

a) Józef Piłsudski

b) Roman Dmowski

c) Józef Haller

   

  2. Kiedy wręczono przedstawicielom Niemiec projekt traktatu pokojowego, który przewidywał

         utworzenie Wolnego Miasta Gdańska oraz przeprowadzenie plebiscytu na Powiślu?

a) 7 maja 1918 r.

b) 7 maja 1919 r.

c) 7 maja 1920 r.

    

 3. Kto sprawował nadzór nad przygotowaniami do przekazania Pomorza Polsce?

a)  specjalna komisja Ententy składająca się z dziesięciu oficerów armii koalicyjnych

b) specjalna komisja powołana przez rząd Polski składająca się z 10 urzędników

c) specjalna komisja wojskowa powołana przez gen. Józefa Hallera 

   

4. Kiedy podpisano  umowę polsko-niemiecką o wycofaniu wojsk z odstąpionych obszarów i

       oddaniu zarządu cywilnego?

a) 25 października 1919 r.

b) 25 listopada 1919 r.

c) 25 grudnia 1919 r.

5. Przekazywany przez Niemcy Polsce teren dzielił się na:

a)  18 stref obsadzanych w ciągu 9 dni

b)  8 stref obsadzanych w ciągu 9 dni

c) 8 stref obsadzanych w ciągu 19 dni

6.  Kto dowodził Frontem Pomorskim, który miał dokonać rewindykacji Pomorza?

a) gen. Józef Haller 

b) gen. Józef Dowbór-Muśnicki

c) Naczelnik państwa polskiego Józef Piłsudski



7. Jakie formacje wchodziły w skład Frontu Pomorskiego?

a) 11 Dywizja Piechoty

b) Flotylla Wiślana

c) obie w/w odpowiedzi są poprawne

8. Jak nazywała się pierwsza miejscowość, przywrócona Polsce 17 stycznia 1920 r.?

a) Gniewino

b) Gniew 

c) Gniewkowo

9. Jakie miasto w 1920 r. było przewidziane na stolicę województwa pomorskiego?

a) Bydgoszcz

b) Toruń

c) Gdańsk

10. Jaki napis był wygrawerowany na dwóch flizowanych złotem obrączkach, które gen. J. Haller

      otrzymał od mieszkańców Gdańska?

a) „Dla Ciebie Polsko i dla Twej chwały”

b) „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”

c) „Gdańsk – Puck 10 lutego 1920”

Ogromne brawa dla wszystkich uczestników!


