„Krzyżówka Niepodległościowa”
W kratki poniżej poziomo wpisz hasła będące odpowiedziami na pytania, kratki pionowe utworzą hasło.
W kratki znajdujące się poniżej krzyżówki wpisz NUMER SWOJEJ KARTY BIBLIOTECZNEJ.
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Pytania:
1. Która dzielnica historyczna leżąca w środkowej i zachodniej Polsce z Poznaniem
i Kaliszem jako historycznymi stolicami, została objęta zwycięskimi walkami powstańczymi w latach 1918 –
1919?
2. Jak nazywał się amerykański prezydent, pełniący swoją funkcję od 4 marca 1913 do 4 marca 1921, który 8
stycznia 1918 w orędziu do Kongresu przedstawił program pokojowy mówiący m.in. o utworzeniu
niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza na terenach zamieszkanych w większości przez
ludność polską? Plac jego imienia, a także przystanek metra znajdują się na warszawskim Żoliborzu.
3. Jak nazywał się Naczelny Dowódca wszystkich Wojsk Polskich od 4 października 1918 roku, a także dowódca
Frontu Północnego w czasie wojny polsko-bolszewickiej? Ulica jego imienia znajduje się w Otwocku między
ulicą Generalską i ulicą Ługi.
4. Jak się nazywa najwyższy organ władzy ustawodawczej w Polsce?
5. Jak nazywał się polski polityk socjalistyczny, premier Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w
1918 r., publicysta, współzałożyciel PPSD (Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej), później PPS? Rondo jego
imienia, a także stacja metra znajdują się na warszawskiej Woli.
6. W jakim mieście europejskim od 18 stycznia 1919 roku do 21 stycznia 1920 roku odbywała się konferencja
pokojowa, podczas której podpisano główny układ pokojowy kończący I wojnę światową?
7. Jak nazywała się polska formacja wojskowa, utworzona 27 sierpnia 1914 z inicjatywy Józefa Piłsudskiego ?
8. Jak się nazywał urząd głowy państwa w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1922?
9. Jak się nazywał polski pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, mąż
i polityk. Był premierem i ministrem spraw zagranicznych rządu polskiego, od 16 stycznia 1919 roku?

stanu

10. Jak się nazywa podział sfer funkcjonowania państwa (władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej)
najbardziej rozpowszechniony na świecie, pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie państwa
demokratycznego.
11. Jak się nazywał polski polityk, mąż stanu, publicysta polityczny, minister spraw zagranicznych, poseł na Sejm
Ustawodawczy RP oraz II i III Dumy. Współzałożyciel Narodowej Demokracji (endecji, ruchu narodowego),
główny ideolog polskiego nacjonalizm. Delegat polski na konferencję pokojową w 1919 roku, którego
działalność równolegle z działaniami powstańczymi i wojennymi w kraju, odegrała kluczową rolę w
kształtowaniu granic Polski?
12. Jak nazywa się wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu?
13. Jak się nazywa rodzaj wojsk polskich złożony z jeźdźców, którzy przemieszczają się oraz walczą na koniu?
14. Jak się nazywa twierdza, w której do 6 listopada 1918, więziony był Józef Piłsudski?
15. Jak się nazywało autonomiczne miasto - państwo istniejące w okresie międzywojennym pod ochroną Ligi
Narodów (obecnie w granicach Polski)?
16. Jak się nazywał pierwszy marszałek Polski, Naczelnik Państwa?
17. Jak nazywa się miejscowość znajdująca się pod Paryżem, w której 28 czerwca 1919 podpisano główny układ
pokojowy kończący I wojnę światową?

