


1. Uzupełnij test dotyczący odzyskania niepodległości 
przez Polskę. 

   W listopadzie ……  roku Polska odrodziła się  
po  …….   latach niewoli, po rozbiorach  
dokonanych przez Prusy, Rosję i Austrię. 

1945 123 1918 100 



2.Przy okazji obchodów Święta Niepodległości słyszymy 
pojęcia, takie jak niepodległość, naród, patriotyzm.  

Dopasuj pojęcia do odpowiednich określeń. 

Niezależność 
państwa od innych 
państw i organizacji 
międzynarodowych  

Miłość, szacunek  
i przywiązanie do 
ojczystego kraju 

oraz gotowość do 
poświęcenia się i 

pracy dla jego 
dobra  

Społeczność 
Społeczność 

(zbiorowość ) , 
którą łączy 

wspólna historia, 
tradycje  i język  

język. 

Określenie 
państwa polskiego 

pochodzące od 
łacińskich słów res 

publica (rzecz 
publiczna). 

NARÓD RZECZPOSPOLITA PATRIOTYZM NIEPODLEGŁOŚĆ 



• Polska od czasu odzyskania niepodległości  
w 1918r., aż do 1945r. Była nazywana  
II Rzeczpospolitą? 

• Nazwa podkreśla ciągłość z I Rzeczpospolitą, 
zlikwidowaną wskutek rozbiorów dokonanych 
przez Austrię, Prusy i Rosję w II połowie XVIII 
wieku. 



3. O kim mówi ta piosenka?  
Jedzie, jedzie na Kasztance   

Siwy strzelca strój. 
Hej, hej, komendancie,  

Miły wodzu mój! 

o Tadeuszu Kościuszce 

o  Romanie Dmowskim o  Władysławie Andersie 

o Józefie Piłsudskim 



• Józef Piłsudski uważany jest za ojca polskiej 
niepodległości. Marszałek lubił zwierzęta.  
Jego ulubiony koń nazywał się Kasztanka,  
a ulubiony pies Józefa Piłsudskiego wabił się 
Pies 



4. Główne obchody państwowe Narodowego Święta 
Niepodległości odbywają się: 

w Warszawie na Cmentarzu 
Powązkowskim 

w Krakowie na Zamku 
Królewskim na Wawelu 

w Warszawie na placu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza 

w Warszawie na placu 
Zamkowym pod Kolumną 

Zygmunta 



Grób  Nieznanego Żołnierza 



• Główne obchody Narodowego Święta 
Niepodległości odbywają się w Warszawie na 
Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza. W obchodach 
biorą udział przedstawiciele najwyższych 
władz państwowych. 



5. Znasz pieśni legionowe śpiewane z okazji Święta 
Niepodległości?  

Wskaż prawidłowo zapisane tytuły pieśni 
legionowych. Zaznacz 2 odpowiedzi. 

„My, Pierwsza Brygada” 

„Przybyli żołnierze pod 
okienko” 

„My, Pierwsza Drużyna” 

„Przybyli ułani pod okienko” 



• Pieśni od zawsze towarzyszyły żołnierzom  
w drodze do odzyskania niepodległości 
Ojczyzny. Zagrzewały ich do walki, dodawały 
otuchy, a także rekompensowały trudy rozłąki 
z rodziną. 



6.Polskie symbole narodowe to: 

zabytki, np. Wawel i Zamek 
Królewski w Warszawie 

sławne osoby, np. Lech Wałęsa 
i Wisława Szymborska 

godło, barwy (flaga), hymn 
państwowy 

żubr, orzeł bielik, bocian 





• Polskimi symbolami narodowymi są: godło, 
barwy (biało-czerwona flaga), hymn 
państwowy. 

• Symbole narodowe podkreślają jedność  
i odrębność narodu i są chronione przez 
Konstytucję. 



7.Podczas obchodów Święta Niepodległości widzimy często 
symbole państwowe. Jak wygląda aktualne godło Polski? 



• Godłem Rzeczpospolitej Polskiej jest 
wizerunek orła białego ze złotą koroną na 
głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi 
skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi 
umieszczony na  czerwonym polu tarczy.   



8. Uzupełnij zdanie dotyczące hymnu Polski. 

• Hymnem Polski jest ……………. , którego słowa 
napisał  …………….. w 1797 roku. 

 Mazurek Chopina 

 Józef Wybicki 

 Jan Henryk Dąbrowski 

 Mazurek Dąbrowskiego 



• Słowa hymnu zostały napisane przez Józefa 
Wybickiego. Pieśń ta powstała w 1797r., aby 
zagrzewać do walki żołnierzy Legionów 
Polskich we Włoszech, których dowódcą był 
Jan Henryk Dąbrowski. 



9. Co nie jest przejawem patriotyzmu? 

Ofiarna praca dla ojczyzny, 
a także gotowość poświęcenia 

się dla niej. 

Szacunek dla Ojczyzny, jej 
symboli narodowych. 

 Brak szacunku, a nawet 
nienawiść, do innych narodów. 

Dbałość o zabytki i przyrodę 
ojczystą. 



    Brak szacunku do innych narodów nazywamy 
nacjonalizmem, a gdy dodatkowo towarzyszy 
temu wrogość i nienawiść – szowinizmem. 

    To nie jest patriotyzm ! 



10.Rangę święta państwowego nadano Świętu 
Niepodległości w roku: 

 

1937 

1945  1989 

1945 



• Rangę święta państwowego nadano Świętu 
Niepodległości ustawą z dn. 23 kwietnia 1937r.  
Podczas drugiej wojny światowej obchody 11 listopada 
były zakazane. 
Po II wojnie światowej i utworzeniu Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, w 1945r. święto zostało 
zniesione.  
Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada 
przywrócone zostało dopiero przez Sejm PRL ustawą  
z 15 lutego 1989 pod nazwą „Narodowe Święto 
Niepodległości”. Od tej pory obchodzone jest co roku. 



    11 listopada 1997r. Sejm podjął uchwałę 
głoszącą m.in. ”Ta uroczysta rocznica skłania 
także do refleksji nad półwieczem, w którym 
wolnościowe i demokratyczne aspiracje 
Polaków były dławione przez hitlerowskich i 
sowieckich okupantów, a następnie – obcą 
naszej tradycji – podporządkowaną Związkowi 
Radzieckiemu komunistyczną władzę.  

 

   Obecnie 11 listopada jest dniem ustawowo 
wolnym od pracy 



• https://www.eduelo.pl/ 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_%C5%9Awi%C4%99to_Niepodleg%C5%8
2o%C5%9Bci  

• https://www.nocowanie.pl/narodowe-swieto-niepodleglosci--co-warto-
wiedziec.html 

• https://www.bing.com/images/search?q=11+Listopada+Obrazy&form=IRBPRS&firs
t=1&tsc=ImageHoverTitle 

 


