
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni 
 
 

Gdynia, listopad 2018 r. 



1. Pierwszy koronowany król Polski, Bolesław Chrobry, panował przez 33 lata, do 1025 roku. W którym roku Bolesław 
Chrobry objął władzę w Polsce? 
Ewa Anikiel, klasa III A 

 
2. Oblicz pole trapezu, w którym suma długości podstaw jest równa 161, a wysokość trapezu wynosi 12. W wyniku otrzymasz 

liczbę – rok, w którym miał miejsce chrzest Polski. 
Marcel Zawadzki, klasa 6c 

 
3. Mieszko I żył w latach 935 − 992. Gdy miał 32 lata, urodził się mu syn, Bolesław Chrobry. Bolesław Chrobry umarł w 1025 

roku. Który z władców Polski żył dłużej? O ile dłużej? 
Zofia Cielas, klasa 5a 

 
4. Chrzest Polski, który miał miejsce w 966 roku, uznaje się za symboliczne wydarzenie, które było początkiem państwa 

Polskiego. Ile lat minęło do roku 2018, w którym obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości? 
Zuzanna Olko, klasa 6b 

 
5. W historii Polski miały miejsce trzy rozbiory: pierwszy w 1772 roku, drugi w 1793 roku, a trzeci w 1795 roku. Polska 

odzyskała niepodległość w 1918 roku. Ile lat minęło od pierwszego rozbioru Polski do odzyskania niepodległości? 
Zuzanna Głowaczewska, klasa 5a 
Franciszek Urbański, klasa 5a 

 
6. Koronacja Bolesława Chrobrego miała miejsce w 1025 roku, a bitwa pod Grunwaldem – w 1410 roku. Ile lat dzieli te 

wydarzenia? 
Szymon Rutkowski, klasa 5d 

 
7. 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości, ustanowiono 23 kwietnia 1937 roku. Po II wojnie światowej, 22 lipca 1945 

roku, zostało ono zniesione. Święto to przywrócono 15 lutego 1989 roku. Ile lat Polacy nie mogli obchodzić Święta 
Niepodległości? 
Kacper Balewander, klasa 4e 
Amelia Gąsińska, klasa 4d 

 
8. Podczas II wojny światowej do Polski przerzucono 316 cichociemnych, polskich żołnierzy szkolonych w Wielkiej Brytanii do 

zadań specjalnych. W czasie wojny zginęło 103 cichociemnych, a 9 zostało zamordowanych przez władze komunistyczne  
w powojennej Polsce. Oblicz, jaki procent cichociemnych ocalało. Wynik podaj z dokładnością do 1%. 
Kaja Gąska, klasa 8a 

 
9. Ile dni minęło od 11 listopada 1918 roku do 11 listopada 2018 roku?  

Szczepan Kochański, klasa 5d 
Oskar Sikora, klasa 8b 
Mateusz Łomeć, klasa 7a 

 
10. W 𝑀𝐶𝐶𝐶𝐿𝑋𝐼𝑉 roku król Kazimierz Wielki powołał do życia Akademię Krakowską. W 𝑀𝐷𝐶𝐶𝐶𝑋𝑉𝐼𝐼 roku uczelni nadano 

nazwę Uniwersytet Jagielloński. Ile lat dzieli te wydarzenia?  
Emilia Koszykowska, klasa 5a 

 
11. II wojna światowa wybuchła 1 września 1939 roku, a 8 maja 1945 roku wszedł w życie akt bezwarunkowej kapitulacji  

III Rzeszy, który zakończył II wojnę w Europie. Jak długo trwała II wojna światowa w Europie? 
Anna Lubońska, klasa 5a 
Katarzyna Zakrzewska, klasa 8b 

 
12. W jednej z walk podczas Bitwy Warszawskiej w 1920 roku Józef Piłsudski osobiście dowodził 2 grupami uderzeniowymi.  

W pierwszej znalazły się 3 dywizje, a w drugiej 2 dywizje i 1 brygada. Dywizje liczą od 5 do 15 tys. żołnierzy, a brygada od 3 
do 5 tys. żołnierzy. Co najmniej ilu żołnierzy walczyło pod dowództwem Józefa Piłsudskiego? 
Maja Połchowska, klasa 5a 

 

 



13. W 1795 roku nastąpił III rozbiór Polski i nasza ojczyzna zniknęła z map świata. Dopiero po 123 latach Polska odzyskała 
niepodległość. W którym roku Polska odzyskała niepodległość?  
Wojciech Andrzejczak, klasa 5b  
Marcel Mróz, klasa 5d 
Sandra Dąbrowska, klasa 6c 

 
14. Oblicz wartość wyrażenia, a dowiesz się, w którym roku wybuchło powstanie warszawskie. 

2 ∙ [(3 ) + (4 ) ] − 26 
Natalia Kopik, klasa 8a 

 
15. Między rokiem odzyskania niepodległości przez Polskę, a rokiem III rozbioru Polski, minęły 123 lata. W którym roku miał 

miejsce III rozbiór Polski, jeżeli w 2018 roku świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości? 
Kateryna Bondarenko, klasa 8a 
Lena Zawdzka, klasa 5c 

 
16. Uzupełnij krzyżówkę, a dowiesz się przez ile lat Polski nie było na mapach świata. 

 
A. III rozbiór Polski: tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt pięć 
B. I rozbiór Polski: tysiąc siedemset siedemdziesiąt dwa 
C. II rozbiór Polski: tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt trzy 

 
Radosław Stelmaszyk, klasa 4b 

 
17. Każdej liczbie w tabeli odpowiada litera podana w kluczu. Oblicz wartość poniższych wyrażeń, a dowiesz się, kto był królem 

Polski w latach 1459 –  1498. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W X Y Z 

 
2 ∶ 0,2 =    2 ∙ 10 − 1999 =    56 ∶ 4 =  

√225 =    2√3 =    0,48 + 1,52 =    1 + 4 =    10 ∙ 2,7 − 2 =    √3 =    0,125 =    ∙ 38 =  
Ania Sałata, klasa III B 

 
18. Władysław Jagiełło urodził się w 𝑀𝐶𝐶𝐶𝐿𝐼𝐼 roku. Bitwa pod Grunwaldem miała miejsce w 𝑀𝐶𝐷𝑋 roku. Ile lat miał Jagiełło, 

gdy dowodził wojskami polsko-litewskimi pod Grunwaldem? 
Michał Karczewski, klasa III B 

 
19. Zapisz rok poniższych wydarzeń z historii Polski w systemie rzymskim. 

1410 – bitwa pod Grunwaldem 
1807 – utworzenie Księstwa Warszawskiego 
1918 – odzyskanie niepodległości 
1939 – wybuch II wojny światowej 
1944 – powstanie warszawskie 
2004 – Polska stała się członkiem Unii Europejskiej 
Michał Wilczyński, klasa 6c 
Wiktoria Janczarska, klasa 8b  
Michał Krzyszkowski, klasa III A 
Ida Halk, klasa III B 

 
20. Oblicz wartość wyrażenia, a dowiesz się, w którym roku utworzono Księstwo Warszawskie. 

9 + 0,5 ∙ 10 + 23 ∙ √1600 ∶ 2 + 3 + ∙ 1 ∶ 0,01 − 123   
Sandra Szejpak, klasa III B 

 
21. 20 lutego 2004 został ustanowiony Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Obowiązująca flaga jest prostokątem  

o proporcjach 5 ∶ 8. Oblicz, ile materiału koloru czerwonego, potrzeba na uszycie flagi, której długość jest równa 112 cm. 
Amelia Wytrwał, klasa III B 

 

A. 

B. 

C. 



22. II rozbiór Polski miał miejsce w 1793 roku. W którym roku był I rozbiór Polski, jeżeli wiadomo, że II rozbiór Polski nastąpił 
21 lat po pierwszym? W którym roku miał miejsce III rozbiór Polski, jeżeli wiadomo, że był 2 lata po drugim? 
Nadia Dawidowska, klasa III B 

 
23. Oblicz, ile lat minęło od powstania kościuszkowskiego w 1794 roku do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 

roku. 
Michał Paradowski, klasa III B 

 
24. W 1939 roku liczba mieszkańców Warszawy wynosiła około 1 289 tys. Po II wojnie światowej, w 1945 roku, liczba 

mieszkańców spadła do 422 tys. Oblicz, o ile procent zmalała liczba mieszkańców Warszawy. Wynik podaj z dokładnością 
do 1%. 
Szymon Szczechowski, klasa III B 

 
25. W 1410 roku miała miejsce jedna z największych bitew średniowiecza – bitwa pod Grunwaldem. Pod dowództwem 

wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena walczyło około 15 tys. żołnierzy. Natomiast wojsko polsko-litewskie liczyło około 
30 tys. żołnierzy. Oblicz, jaki procent stanowili żołnierze walczący pod dowództwem króla Władysława Jagiełły.  
Filip Chmielewski, klasa III B 

 
26. Oblicz wartość wyrażenia, a dowiesz się, w którym roku Polska i Litwa utworzyły jedno państwo, które przyjęło nazwę 

Rzeczpospolita Obojga Narodów. 

125 ∙ 0,5 + 25 ∶ 0,5 ∶ 0,1 + 6√2 − 3 
Bartłomiej Arendarski, klasa III B 

 
27. Oblicz wartość wyrażenia, a dowiesz się, w którym roku Konrad Mazowiecki sprowadził Krzyżaków do Polski. 

7 ∙ (13 + 31) − 6 ∙ 29 
Hanna Janczak, klasa III B 

 
28. W 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe. Natomiast w 𝑀𝐷𝐶𝐶𝐶𝐿𝑋𝐼𝐼𝐼 roku wybuchło powstanie styczniowe. Ile lat 

upłynęło od wybuchu powstania listopadowego do powstania styczniowego? 
Natalia Buszke, klasa 8c 

 
29. Polska jako jedyny kraj w historii zdobyła Kreml. Wydarzyło się to w 𝑥 roku, a Moskwa była pod naszym panowaniem przez 

𝑦 lat. Wiedząc, że liczba 𝑥 jest 805 razy większa od liczby 𝑦 oraz suma liczb 𝑥 i 𝑦 wynosi 1612 oblicz, w którym roku Polska 
zdobyła Moskwę i na jak długo. 
Paweł Ruczyński, klasa III B 

 
30. Data koronacji Bolesława Chrobrego jest iloczynem liczb: 𝑋𝑋𝑉 i 𝑋𝐿𝐼. W którym roku miała miejsce koronacja Bolesława 

Chrobrego? 
Paweł Muszyński, klasa 6c 

 
31. W poniedziałek 7 października 1918 roku Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski. Jednak dniem, w którym 

obchodzimy święto niepodległości, jest 11 listopada, ponieważ 11.11.1918 roku Rada Regencyjna przekazała władzę 
Józefowi Piłsudskiemu. Jaki to był dzień tygodnia? 
Julia Sadowska, klasa 5c 

 
32. 25 lutego 1831 roku rozegrała się jedna z bitew powstania listopadowego między Polską a Rosją. Rosjanie wystawili 60 tys. 

żołnierzy i 228 dział, a Polacy – 40 tys. żołnierzy i 120 dział. Podczas tej bitwy zginęło 9400 Rosjan i 6800 Polaków. O ilu 
żołnierzy więcej liczyła armia rosyjska? Ilu żołnierzy ocalało z tej bitwy?  
Wojciech Dzięgiel, klasa 6b 

 
33. W 1772 roku doszło do I rozbioru Polski. 23 lata później nastąpił III rozbiór Polski. W którym roku nastąpił III rozbiór Polski? 

Marta Majewska, klasa 6b 

 

 

 



34. Gdy dodamy do siebie rok, w którym miał miejsce chrzest Polski, oraz rok, w którym Polska odzyskała niepodległość, 
otrzymamy liczbę 2884. Gdyby chrzest Polski odbył się 48 lat później, to wydarzenia te dzieliłoby 1000 lat. Ułóż 
odpowiedni układ równań, rozwiąż go i odpowiedz na pytania: W którym roku odbył się chrzest Polski? W którym roku 
Polska odzyskała niepodległość? 
Zuzanna Wojciechowska, klasa III B 

 
35. Oblicz obwód prostokąta, którego suma dwóch sąsiednich boków jest równa 727, a dowiesz się, w którym roku zaczęła się 

wojna 13-letnia między Zakonem Krzyżackim a Królestwem Polski. 
Konstancja Chmielewska, klasa III B 

 
36. Oblicz wartość wyrażenia, a dowiesz się, po ilu latach Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku. 

6 +
 ∙ ,

−
 ∙ 

+
 ∙ ( , , )

+ √25  

Olivier Hubiński, klasa 6b 

 
37. Wiedząc, że I wojna światowa rozpoczęła się w 1914 roku i trwała 4 lata, a II wojna światowa zakończyła się w 1945 roku  

i trwała 6 lat, oblicz, ile lat upłynęło od zakończenia I wojny światowej do wybuchu II wojny światowej. 
Kamil Augustynowicz, klasa 6c 

 
38. Oblicz wartość liczbową wyrażeń, a otrzymasz datę wybuchu powstania listopadowego. 

dzień: − 1602 ∶ 10000 + 22; miesiąc: 1,5 − 65 ∶ 10 + 4 ; rok: 7 ∙ 14 +
,

− 12   

Antoni Komorowski, klasa 6c 

 
39. Oblicz wartość wyrażenia, aby dowiedzieć się, w którym roku miała miejsce bitwa pod Grunwaldem 

2018 ∶ 2 + ∙ (654 + 549)   
Agata Kowalczyk, klasa 6c 

 
40. Rozwiąż równanie, a dowiesz się, którego dnia listopada wybuchło powstanie listopadowe. 

(𝑥 + 1) − (𝑥 − 5) = 18  
Kacper Pyż, klasa III A 

 
41. W pewnej liczbie trzycyfrowej cyfra setek jest o 3 większa od cyfry dziesiątek, a cyfra jedności jest równa cyfrze dziesiątek. 

Suma cyfr szukanej liczby jest równa 21. Znajdź tę liczbę, a dowiesz się, w którym roku miał miejsce chrzest Polski. 
Krystian Kowalski, klasa 8a 

 
42. W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe. Łącznie po obu stronach walczyło 350 tys. 

żołnierzy. Straty w ludziach były ogromne. Zginęło 61 tys. żołnierzy, w tym 26% sił polskich i 11% sił rosyjskich. Ułóż 
odpowiedni układ równań i oblicz, ilu żołnierzy polskich oraz rosyjskich walczyło w powstaniu listopadowym. 
Dominika Retzlaff, klasa III A 

 
43. W bitwie nad Bzurą, największej bitwie wojny obronnej we wrześniu 1939 roku, walczyło 225 tys. polskich żołnierzy.  

W wyniku starcia 15 tys. żołnierzy poległo, 50 tys. zostało rannych, a 100 tys. zostało wziętych do niewoli. Oblicz, jaki 
procent żołnierzy ocalał. 
Tomasz Neumann, klasa III A 

 
44. Suma dwóch liczb wynosi 3713, a ich różnica jest równa 123. Ułóż odpowiedni układ równań i rozwiąż go, a dowiesz się,  

w którym roku Polska utraciła niepodległość oraz rok, w którym Polska odzyskała niepodległość. 
Bartosz Musiał, klasa III A 

 
45. Którą rocznicę odzyskania niepodległości będziemy obchodzić w 2041 roku, jeżeli w 1938 roku obchodziliśmy 20-lecie 

odzyskania niepodległości? 
Matteo Rastelli, klasa 6c 

 
46. Mieszko I był pierwszym władcą Polski. Urodził się w 935 roku, a zmarł w 992 roku. Sprawował władzę od 28 roku życia, aż 

do śmierci. Oblicz, jaki procent swojego życia Mieszko sprawował władzę w Polsce. Wynik zaokrąglij do 1%. 
Agnieszka Borkowska, klasa III C 



47. Kazimierz III Wielki, ostatni monarcha z dynastii Piastów, urodził się w 1310 roku. W wieku 23 lat został koronowany na 
króla Polski. W którym roku miała miejsce koronacja Kazimierza Wielkiego? 
Jakub Tołczyk, klasa 4d 

 
48. Znajdź sumę rozwiązań poniższych równań, a dowiesz się, w którym roku Polska odzyskała niepodległość. 

a. 2(𝑥 − 15) = 1188 
b. 6𝑥 + 2(𝑥 + 10) = 1200 − 2𝑥 
c. 400 + 2𝑥 = 2400 
d. 10𝑥 + 30 − 4(2𝑥 + 3) = 400 
Nikodem Czarnecki, klasa 8b 

 
49. Rozwiąż równanie, a dowiesz się, w którym roku Polska odzyskała niepodległość. 

3(𝑥 + 47) = 𝑥 + 3977 
Miłosz Jesiotrzyński, klasa 8b 

 
50. Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku stoczono wiele bitew. Wiedząc, że:  

- bitwę pod Grodnem stoczono 9 dni później niż bitwę pod Modlinem,   
- bitwę pod Modlinem stoczono 21 dni wcześniej niż bitwę pod Kockiem, 
- bitwę nad Bzurą stoczono 1 dzień wcześniej niż bitwę pod Wizną i 23 dni wcześniej niż bitwę pod Kockiem, 
podaj kolejność tych bitew w porządku chronologicznym. 
Zuzanna Jaksina, klasa 8b 

 
51. Jest rok 2018, a 27 lat temu obchodziliśmy dwusetną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W którym roku uchwalono 

tę konstytucję? 
Nikola Ruszkowska, klasa 8b 

 
52. Ułóż poniższe wydarzenia historyczne w kolejności chronologicznej i zapisz hasło. 

𝑀𝐶𝑀𝑋𝑉𝐼𝐼𝐼 – koniec I wojny światowej (K) 
𝑀𝑋𝑋𝑉 – koronacja Bolesława Chrobrego (O) 
𝑀𝐷𝐶𝐶𝑋𝐶𝑉 – III rozbiór Polski (S) 
𝑀𝑀𝑋𝑉𝐼𝐼𝐼 – 100-lecie odzyskania niepodległości (A) 
𝐶𝑀𝐿𝑋𝑉𝐼 – chrzest Polski (P) 
𝑀𝐶𝐶𝐶𝐿𝑋𝐼𝑉 – założenie Akademii Krakowskiej (L) 

HASŁO: 
      

Natalia Bilińska, klasa 5b 

 
53. Chrzest Polski miał miejsce w 966 roku, a w 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Oblicz, ile lat dzieli te wydarzenia. 

Zofia Delegacz, klasa 5b 

 
54. Oblicz wartość poniższych wyrażeń, a poznasz datę setnej rocznicy odzyskania niepodległości. 

dzień: 2 + 2 − 1; miesiąc: 20 − 3 ∙ 4 + 3; rok: 200 ∙ 10 + 2 ∙ 3  
Iza Kazimierczak, klasa 5b 

 
55. Chrzest Polski, który miał miejsce w 966 roku, uznaje się za symboliczne wydarzenie, które było początkiem państwa 

Polskiego. W 1795 roku miał miejsce III rozbiór i Polska zniknęła z map świata na 123 lata. Przez ile lat Polska była 
niepodległa, jeżeli dziś mamy 2018 rok? 
Oliwia Szymczuk, klasa 4b 

 
56. W 1410 roku wojska polsko-litewskie zwyciężyły w bitwie pod Grunwaldem, pokonując zakon krzyżacki. Ostateczne 

zwycięstwo i rozwiązanie zakonu nastąpiło po 115 latach. Prusy Zakonne zostały przekształcone jako lenno Polski  
w Księstwo Pruskie. W którym roku miał miejsce Hołd Pruski? 
Daria Słobodzian, klasa 4b 

 
57. Bolesław Chrobry urodził się w 967 roku. W wielu 25 lat został księciem, a w 1025 roku odbyła się jego koronacja na króla 

Polski. Jak długo Bolesław Chrobry był księciem? 
Magdalena Mąka, klasa 4b 

 



58. Stanisław August Poniatowski został królem Polski w 
roku miał miejsce III rozbiór Polski? 
Alan Gut, klasa 4b 

 

59. W bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku

stanowiły wojska polskie. Ilu żołnierzy liczyła polska armia?
Adam Peisert, klasa 6b 

 
60. Budowa Żurawia w Gdańsku, największego

rozpoczęła się w 𝑀𝐶𝐷𝑋𝐿𝐼𝐼 roku, a zakończyła dwa lata później. W którym roku ukończono budowę?
Hubert Różański, klasa 6b 

 
61. W 1795 roku miał miejsce III rozbiór Polski

roku. Oblicz, ile lat nie było Polski na mapach Europy.
Ariela Gocek, klasa 5a 
Szymon Byś, klasa 5b 
Tymon Luciano, klasa III A 

 
62. W 1795 roku doszło do III rozbioru Polski. Polska odzyskała niepodległość po 

niepodległości obchodzimy w 2018 roku
Milena Zalewska, klasa 4b 

 
63. W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Która rocznica odzyskania n

Tatiana Akhunova, klasa 4b 
Agata Ickowska, klasa 5b 

 
64. Odczytaj, jakie liczby zaznaczono na osi liczbowej, a dowiesz się

 
 
   

 
A – uchwalenie Konstytucji 3 Maja                                  
C – utworzenie Księstwa Warszawskiego                       
Maja Klusek, klasa 6b 

 
65. W 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe. 

roku?  
Martyna Knut, klasa 6b 

 
66. Uzupełnij graf, a dowiesz się, w którym roku miał

 
 
 

 
Kaja Orłowska, klasa 6b 

 
67. Oblicz różnicę liczb 4407 i 2489, a dowiesz się,

Sofiya Andrieieva, klasa 6b 

 
68. Znajdź liczbę równą średniej arytmetyczn

roku, w którym urodził się Józef Poniatowski
Kaja Bryk, klasa 6c 

 
69. Oblicz wartość wyrażenia (3242 + 572)

Karolina Oczoś, klasa 6c 

 

Stanisław August Poniatowski został królem Polski w 1764 roku. Panował przez 31 lat, aż do III rozbioru Polski. W którym 

roku brało udział około 45 tys. zbrojnych.  stanowiły wojska krzyżackie, a 

stanowiły wojska polskie. Ilu żołnierzy liczyła polska armia? 

ego i najstarszego z zachowanych dźwigów portowych średniowiecznej Europy
roku, a zakończyła dwa lata później. W którym roku ukończono budowę?

miejsce III rozbiór Polski, na skutek czego Polska utraciła niepodległość. Odzyskała ją dopiero w 
roku. Oblicz, ile lat nie było Polski na mapach Europy. 

roku doszło do III rozbioru Polski. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach. Oblicz, którą rocznicę odzyskania 
roku. 

roku Polska odzyskała niepodległość. Która rocznica odzyskania niepodległości przypada w 

Odczytaj, jakie liczby zaznaczono na osi liczbowej, a dowiesz się, w którym roku miały miejsce podane wydarzenia.

                             B – utworzenie Legionów Polskich we Włoszech
utworzenie Księstwa Warszawskiego                       D – Kongres Wiedeński 

roku wybuchło powstanie listopadowe. 71 lat później miał miejsce strajk dzieci we Wrześni. W którym to było 

dowiesz się, w którym roku miał miejsce III rozbiór Polski. 

, a dowiesz się, w którym roku Polska odzyskała niepodległość.

arytmetycznej liczb: 1831  roku, w którym miał miejsce początek Wielkiej Emigracji
ił się Józef Poniatowski pomniejszonej o 2, a dowiesz się, w którym roku miał miejsce III rozbiór Polski.

) ∶ 4, a dowiesz się, w którym roku był chrzest Polski. 

lat, aż do III rozbioru Polski. W którym 

stanowiły wojska krzyżackie, a  pozostałych 

z zachowanych dźwigów portowych średniowiecznej Europy, 
roku, a zakończyła dwa lata później. W którym roku ukończono budowę? 

, na skutek czego Polska utraciła niepodległość. Odzyskała ją dopiero w 1918 

latach. Oblicz, którą rocznicę odzyskania 

iepodległości przypada w 2018 roku? 

, w którym roku miały miejsce podane wydarzenia. 

utworzenie Legionów Polskich we Włoszech 

później miał miejsce strajk dzieci we Wrześni. W którym to było 

w którym roku Polska odzyskała niepodległość. 

roku, w którym miał miejsce początek Wielkiej Emigracji i 1763  
, a dowiesz się, w którym roku miał miejsce III rozbiór Polski. 

 



70. W 2018 roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości. W którym roku Polska odzyskała niepodległość? 
Zuzanna Szczutko, klasa 4e 

 
71. Lech Wałęsa otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla w 1983 roku. Siedem lat później został prezydentem Polski. W którym 

roku Lech Wałęsa został prezydentem Polski? 
Adam Grądalski, klasa 5b 

 
72. Oblicz wartość wyrażenia 1830 ∶ 1,5 ∙ 1,6 − (−47), a dowiesz się, w którym roku Polska wstąpiła do NATO. 

Mateusz Paczul, klasa III A  

 
73. Józef Piłsudski urodził się w 1867 roku, a zmarł w 1935 roku. Ile miał lat w 1918 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość? 

Ile lat żył w niepodległej Polsce? 
Julia Konieczna, klasa 4b 
Szymon Pyciński, klasa 5b 
Natalia Pawelec, klasa 6b 

 
74. Władysław Anders urodził się w 1892 roku, a zmarł w 1970 roku. Przeżył dwie wojny światowe. Wiedząc, że I wojna 

światowa trwała 4 lata, a II wojna światowa trwała o 2 lata dłużej, oblicz, jakim procentem jego życia stanowiły lata wojen. 
Oskar Banaczyk, klasa 8b 

 
75. I wojna światowa wybuchła w 1914 roku, a zakończyła się w 1918 roku. II wojna światowa wybuchła w 1939 roku,  

a zakończyła się w 1945 roku. Która wojna trwała dłużej? O ile lat?  
Nina Kalota, klasa 4b 

 
76. Polski okręt podwodny Orzeł uciekł z Estonii 18 września 1939 roku. Na Bałtyku przepłynął 2400 mil ze średnią prędkością  

5 węzłów (1 węzeł = 1 mila na godzinę). Następnie skierował się do Wielkiej Brytanii, pokonując dystans 1152 mil ze 
średnią prędkością 8 węzłów. Kiedy okręt dotarł do Wielkiej Brytanii? 
Tymon Słotwiński, klasa 4b 

 
77. 7 października 1918 roku Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski. Jednak dniem, w którym obchodzimy święto 

niepodległości, jest 11 listopada. Tego dnia w 1918 roku Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Ile dni 
minęło od ogłoszenia niepodległości Polski do przekazania władzy Józefowi Piłsudskiemu? 
Natalia Wittstock, klasa 4b 

 
78. W Polsce, na przestrzeni lat, na tronie polskim zasiadali książęta i królowie z dynastii Piastów (22), królowie z dynastii 

Jagiellonów (7) oraz królowie elekcyjni (11). Wiedząc, że Władysław II Jagiełło rządził przez 48 lat oblicz, jaki procent 

trwania monarchii w Polsce (1025 –  1795) stanowi jego panowanie. Wynik zaokrąglij do 1%. 
Michał Ptasiński, klasa III A 

 
79. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00 rozpoczęło się powstanie warszawskie, a zakończyło się 3 października 1944 roku  

o godzinie 2.00. Oblicz, ile godzin trwało powstanie warszawskie. 
Kamil Smuk-Milewski, klasa 5b 

 
80. Władysław IV Waza urodził się 14 lat wcześniej niż Jan II Kazimierz Waza. Jan Kazimierz umarł w wieku 63 lat, w 1672 roku. 

Ile lat miał Władysław IV w dniu swojej koronacji w 1633 roku? 
Łukasz Kołakowski, klasa 6c 

 
81. W 1331 roku miała miejsce bitwa pod Płowcami. Jeśli od tego roku odejmiemy liczbę o 10 mniejszą od stu, otrzymamy rok, 

w którym miała miejsce bitwa pod Legnicą. W którym roku była bitwa pod Legnicą? 
Weronika Suchodoła, klasa 6c 

 
82. Polska była pod zaborami od 𝑀𝐷𝐶𝐶𝑋𝐶𝑉 do 𝑀𝐶𝑀𝑋𝑉𝐼𝐼𝐼 roku. Ile lat byliśmy pod zaborami? 

Tymoteusz Kwiatkowski, klasa III A 

 
83. Znajdź takie dwie liczby, których suma wynosi 44, a ich różnica jest równa 18. Liczby te zapisane w porządku rosnącym 

utworzą liczbę czterocyfrową – rok, w którym miała miejsce bitwa pod Płowcami. 
Łukasz Domański, klasa III A 



84. Oblicz wartość wyrażenia, a dowiesz się, jaką powierzchnię w km

10 ∙ [𝑁𝑊𝐷(24 , ((6 − 2 ) ) )] + 2

Zuzanna Wiklent, klasa III A 

 
85. Odczytaj, jakie liczby zaznaczono na osi liczbowej, a dowiesz się, w którym roku miały miejsce podane wydarzenia.

 
 
 
 
A – I rozbiór Polski                   B – powsta
C – II rozbiór Polski                  D – III rozbiór Polski
Marcelina Wesołowska, klasa III B 

 
86. Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się, co Polska 

 
1. 

          
2. 

          
3. 

          
4. 

          
5. 

          
6. 
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8. 

          
9. 

          
10. 

          
11. 

          
12. 

          
13. 

          

Paulina Jaszczuk, klasa 5b 

 
87. W 960 roku na czele państwa polskiego stanął Mieszko I. Siedem lat później urodził mu się syn, Bolesław Chrobry. Gdy 

Bolesław miał 36 lat, król Niemiec Henryk II 
Kacper Trela, klasa 6c 

 
88. W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Nie było jej na mapach świata przez 

niepodległość? 
Olga Wertyńska, klasa 5a 

 
89. Każdej liczbie w tabeli odpowiada litera podana w kluczu. Oblicz wartość poniższych wyrażeń, a dowiesz się kto został 

prezydentem Polski w 1990 roku. 

√225 =    7 ∙ (2 + 4 ) =    6 ∶

0,56 ∶ 0,02 =    0,125 + =    6

1 2 3 4 5 6 7 8
A Ą B C Ć D E Ę
17 18 19 20 21 22 23 24
M N Ń O Ó P R S

Filip Żuchowski, klasa III B 

 
90. 1 września 1939 roku w wyniku agresji Niemiec na Polskę rozpoczęła się 

życia ludzkiego w historii świata. Zginęło wówczas ponad 
świata zginęło podczas II wojny światowej. Wynik podaj z dokładnością do 
Maksymilian Kowalski, klasa 6b 

Oblicz wartość wyrażenia, a dowiesz się, jaką powierzchnię w km2 utraciła Rzeczpospolita Obojga 

] ∙ 𝑁𝑊𝑊 2 − 2 , 2 ∙ − 5 ∙ 3   

Odczytaj, jakie liczby zaznaczono na osi liczbowej, a dowiesz się, w którym roku miały miejsce podane wydarzenia.

powstanie Komisji Edukacji Narodowej  pierwszego ministerstw
III rozbiór Polski 

Polska utraciła w 1795 roku. 

1. Wynik odejmowania. 
2. Figura geometryczna łącząca dwa dowolne punkty
płaszczyźnie. 
3. W parze z linijką. 
4. Odcinek łączący dwa wierzchołki wielokąta nieleżące na
jednym boku tego wielokąta. 
5. Jest nim każdy kwadrat. 
6. Ma wszystkie boki równej długości i wszystkie kąty proste.
7. Wynik mnożenia. 
8. Przyrząd do rysowania kół i okręgów.
9. Nie koło. 
10. Może być zwykły lub dziesiętny.
11. Wynik dzielenia. 
12. Najkrótszy odcinek łączący jeden z wierzchołków trójkąta 
z przeciwległym bokiem trójkąta, zwany podstawą.
13. Połowa połowy. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

roku na czele państwa polskiego stanął Mieszko I. Siedem lat później urodził mu się syn, Bolesław Chrobry. Gdy 
król Niemiec Henryk II najechał na Polskę. W którym roku miała miejsce wojna polsko

roku Polska odzyskała niepodległość. Nie było jej na mapach świata przez 123 lata. W którym roku Polska utraciła 

Każdej liczbie w tabeli odpowiada litera podana w kluczu. Oblicz wartość poniższych wyrażeń, a dowiesz się kto został 

 
 
 
 
 

1,5 =    𝑁𝑊𝐷(33, 121) =  

− 2√5 =    4 ∶ 8 =    𝑁𝑊𝑊(6, 8) =    

8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Ę F G H I J K L Ł 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 
S Ś T U W Y Z Ź Ż 

roku w wyniku agresji Niemiec na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa. Z
. Zginęło wówczas ponad 60 mln z 2,3 mld ludności na świecie. Oblicz, jaki procent ludności 

wojny światowej. Wynik podaj z dokładnością do 0,1%.   

utraciła Rzeczpospolita Obojga Narodów po I rozbiorze. 

Odczytaj, jakie liczby zaznaczono na osi liczbowej, a dowiesz się, w którym roku miały miejsce podane wydarzenia. 

ministerstwa edukacji w Europie 

Figura geometryczna łącząca dwa dowolne punkty na  

rzchołki wielokąta nieleżące na 

Ma wszystkie boki równej długości i wszystkie kąty proste. 

Przyrząd do rysowania kół i okręgów. 

Może być zwykły lub dziesiętny. 

Najkrótszy odcinek łączący jeden z wierzchołków trójkąta  
trójkąta, zwany podstawą. 

roku na czele państwa polskiego stanął Mieszko I. Siedem lat później urodził mu się syn, Bolesław Chrobry. Gdy 
najechał na Polskę. W którym roku miała miejsce wojna polsko-niemiecka? 

lata. W którym roku Polska utraciła 

Każdej liczbie w tabeli odpowiada litera podana w kluczu. Oblicz wartość poniższych wyrażeń, a dowiesz się kto został 

   (3 + 2 − 2 ∙ 3) ∶ 7 =  

Zebrała ona najobfitsze żniwo 
mld ludności na świecie. Oblicz, jaki procent ludności 



91. Jasiu zapytał się swojego dziadka, ile ma właściwie lat. Dziadek odpowiedział mu zagadką: mam trzy razy mniej lat niż wiek 
trzech królów Polski razem wziętych i zarazem
Zygmunta I Starego (81 lat). Ile lat ma dziadek Jasia?
Nicole Cegłowska, klasa 6c 

 
92. Suma lat panowania Władysława Jagiełły i Kazimi

i Stefana Batorego jest równa 58. Natomiast suma lat panowania Kazimierza Wielkiego i Stefana Batorego wynosi 
Który z królów rządził najdłużej? 
Oskar Wertyński, klasa III A 

 
93. Oblicz objętość sześcianu o długości krawędzi równej sumie cyfr roku 

Wrześni. W wyniku otrzymasz liczbę, która stanowi rok, w którym miała miejsce bitwa pod Płowcami.
Karolina Ptaszyńska, klasa III A 

 
94. Józef Wybicki jest autorem Pieśni Legionów Polskich we Włoszech

stała się oficjalnym hymnem państwowym 
a dowiesz się, w którym roku powstała Pieśń 
(2,48 ∙ 10 : 5 − 29,95 ∶ 0,001) + 0,747
Zuzanna Rodziewicz, klasa 7b 

 
95. Jeżeli od roku, w którym miała miejsce Wiosna Ludów odejmiemy rok, w którym miał miejsce III rozbiór Polski

otrzymamy liczbę 53. Jeżeli dodamy do siebie 
w których miały miejsce powyższe wydarzenia.
Vika Miotke, klasa III B 

 
96. Oblicz objętość prostopadłościanu o wymiarach 

powstanie warszawskie. 
Alina Obrębska, klasa 6c 

 
97. Polski Dywizjon 303 zaliczany jest do najlepszych i najskuteczniejszych jednostek myśliwskich w II wojny światowej. 

W czasie Bitwy o Anglię w 1940 roku zestrzelił 
z 57 zestrzeleniami. O ile więcej samolotów zestrzelił polski dywizjon od brytyjskiego?
Krzysztof Neumann, klasa 4d 

 
98. Do sumy cyfr roku 1794, w którym miało miejsce powstanie kościuszkowskie dodaj sumę cyfr roku 

zakończyła się I wojna światowa. Gdy otrzymaną liczbę odejmi
odzyskania niepodległości, dowiesz się, w którym 
Nikodem Burkiciak, klasa 5b 

 
99. Oblicz wartość wyrażenia, a dowiesz się, w którym roku miał miejsce zjazd książąt w Wolborzu, na którym d

uzyskało znaczną niezależność od władzy państwowej.

10 ∙ − 15 ∙
 ∙ 

+ 3   

Liana Aghajanyan, klasa III B 

 
100. Oblicz iloczyn liczb: 1410 – roku, w którym miała miejsce bitwa pod Grunwaldem i 

miejsce bitwa pod Cedynią. Następnie uzyskany 
do jedności, dowiesz się, na ile lat Polska utraciła niepodległość.
Milena Katzer, klasa 6b 

 

Jasiu zapytał się swojego dziadka, ile ma właściwie lat. Dziadek odpowiedział mu zagadką: mam trzy razy mniej lat niż wiek 
trzech królów Polski razem wziętych i zarazem braci: Jana I Olbrachta (42 lata), Aleksandra Jagiellończyka (

lat). Ile lat ma dziadek Jasia? 

Suma lat panowania Władysława Jagiełły i Kazimierza Wielkiego jest równa 85. Suma lat panowania
. Natomiast suma lat panowania Kazimierza Wielkiego i Stefana Batorego wynosi 

Oblicz objętość sześcianu o długości krawędzi równej sumie cyfr roku 1901, w którym miał miejsce strajk dzieci we 
Wrześni. W wyniku otrzymasz liczbę, która stanowi rok, w którym miała miejsce bitwa pod Płowcami.

Pieśni Legionów Polskich we Włoszech. W 1927 roku pieśń ta, z nieco zmienionymi słowami,
stała się oficjalnym hymnem państwowym jako Mazurek Dąbrowskiego. Oblicz wartość poniższego wyrażenia, 

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. 
747 ∙ 10  

Jeżeli od roku, w którym miała miejsce Wiosna Ludów odejmiemy rok, w którym miał miejsce III rozbiór Polski
. Jeżeli dodamy do siebie te lata, to otrzymamy liczbę 3643. Ułóż układ równań, rozwiąż go i podaj lata, 

w których miały miejsce powyższe wydarzenia. 

Oblicz objętość prostopadłościanu o wymiarach 8 × 9 × 27, a wyniku otrzymasz liczbę – rok, w którym wybuchło

zaliczany jest do najlepszych i najskuteczniejszych jednostek myśliwskich w II wojny światowej. 
roku zestrzelił 126 samolotów wroga. Drugim najskuteczniejszym był brytyjski 

zestrzeleniami. O ile więcej samolotów zestrzelił polski dywizjon od brytyjskiego? 

, w którym miało miejsce powstanie kościuszkowskie dodaj sumę cyfr roku 
trzymaną liczbę odejmiesz od roku 2018, w którym obchodzimy setną rocznicę 

, w którym roku Karol Wojtyła został wybrany na papieża.

wartość wyrażenia, a dowiesz się, w którym roku miał miejsce zjazd książąt w Wolborzu, na którym d
uzyskało znaczną niezależność od władzy państwowej. 

roku, w którym miała miejsce bitwa pod Grunwaldem i 972 – roku, w którym miała 
uzyskany wynik podziel przez 11111. Gdy otrzymaną liczbę zaokrąglisz 

na ile lat Polska utraciła niepodległość.  

Jasiu zapytał się swojego dziadka, ile ma właściwie lat. Dziadek odpowiedział mu zagadką: mam trzy razy mniej lat niż wiek 
lata), Aleksandra Jagiellończyka (45 lat) oraz 

. Suma lat panowania Władysława Jagiełły  
. Natomiast suma lat panowania Kazimierza Wielkiego i Stefana Batorego wynosi 47 lat. 

, w którym miał miejsce strajk dzieci we 
Wrześni. W wyniku otrzymasz liczbę, która stanowi rok, w którym miała miejsce bitwa pod Płowcami. 

, z nieco zmienionymi słowami, 
. Oblicz wartość poniższego wyrażenia,  

Jeżeli od roku, w którym miała miejsce Wiosna Ludów odejmiemy rok, w którym miał miejsce III rozbiór Polski, to 
3643. Ułóż układ równań, rozwiąż go i podaj lata, 

rok, w którym wybuchło 

zaliczany jest do najlepszych i najskuteczniejszych jednostek myśliwskich w II wojny światowej.  
ejszym był brytyjski 41 Dywizjon 

, w którym miało miejsce powstanie kościuszkowskie dodaj sumę cyfr roku 1918, w którym 
, w którym obchodzimy setną rocznicę 

Karol Wojtyła został wybrany na papieża. 

wartość wyrażenia, a dowiesz się, w którym roku miał miejsce zjazd książąt w Wolborzu, na którym duchowieństwo 

roku, w którym miała 
. Gdy otrzymaną liczbę zaokrąglisz 


