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1. Uzupełnij teksty A i B wyrazami z ramki – wpisz je w odpowiedniej formie gramatycznej.
Zastanów się, kto mógł wypowiedzieć te słowa? Podpisz postacie przedstawione na fotografiach. W każdym dymku wpisz literę, którą została oznaczona właściwa wypowiedź.

Austria z Rosja z Niemcy z Francja z Wielka Brytania z polski z austriacki z
rosyjski z powstanie z państwo z przysięga z polityczny z cesarz

Wypowiedź

Wypowiedź

ĺ Uważam, że powinniśmy blisko współpracować z

nie zaboru

. Na tere-

utworzyłem już oddziały wojskowe, z którymi

wkroczę na ziemie zaboru

, by wywołać tam

.

Będziemy współdziałać też z Niemcami, ale nigdy nie złożymy przysięgi na wierność ich
.
ĺ Uważam, że powinniśmy współpracować z

kami

, a także z jej sojuszni-

i

. Będę też prowadził

na Zachodzie działalność polityczną. Chcę przekonać świat, że
naród zasługuje na własne
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2. W poniższym tekście przekreśl błędne fragmenty zdań.

W nocy z 5 na 6 sierpnia 1914 roku licząca 20 000 / 165 żołnierzy I Kompania Kadrowa /
I Brygada Legionów weszła na ziemie zaboru rosyjskiego. Nie udało się / Udało się jej
doprowadzić do wybuchu powstania. Jednak Polacy walczyli dalej. Legiony Polskie stoczyły wiele bojów z armią niemiecką / rosyjską. Ostatecznie legioniści zostali rozbrojeni, gdyż
nie chcieli złożyć przysięgi wierności cesarzom Niemiec i Austrii / cesarzowi Rosji.
3. W okresie I wojny światowej powstało wiele pieśni i piosenek. Przeczytaj fragmenty jednego
z takich utworów i odpowiedz na pytania.
Raduje się serce, raduje się dusza,
Gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza.
Oj da, oj da dana, kompanio kochana,
Nie masz to jak pierwsza, nie!
Chociaż do Warszawy mamy długą drogę,
ale przejdziem migiem, byleby iść „w nogę”1.
Oj da, oj da dana…

1
2
3

iść w nogę – maszerować równo z innymi.
portki – spodnie.
gwardia – doborowe, najlepsze oddziały w armii.

Chociaż w butach dziury i na portkach2 łaty,
To pierwsza kadrowa pójdzie na armaty.
Oj da, oj da dana…
A jak się szczęśliwie zakończy powstanie,
To pierwsza kadrowa gwardyją3 zostanie.
Oj da, oj da dana…
A więc piersi naprzód, podniesiona głowa,
Bośmy przecież pierwsza kompania kadrowa.
Oj da, oj da dana…

ĺ O jakim oddziale jest mowa w pieśni?

ĺ Jakie działania planował ten oddział?

ĺ Co czuli żołnierze idący do walki?

ĺ Na podstawie tekstu oceń, czy piosenka ma smutny czy wesoły charakter.
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1. Przyjrzyj się obrazowi Bitwa Warszawska Jerzego Kossaka, a następnie odpowiedz na
pytania.

ĺ Czyja postać została przedstawiona

na niebie w niebieskim płaszczu?

ĺ Po czym możemy rozpoznać na obrazie

polskich żołnierzy?

ĺ Jak nazywał się ksiądz ukazany w centrum

obrazu?

ĺ Która dawna polska formacja wojskowa

towarzyszy postaci pokazanej na niebie?

ĺ Jak bywa czasem nazywana Bitwa War-

szawska?

