ZESTAW 1
Prawdy i mity polskiego września 1939 r.
Odpowiedzi w formie elektronicznej prześlij na adres: krzyszyd@wp.pl
do dnia 1 października 2019 r. ( godzina 22.00 )
1. Podaj dokładną datę oraz
Zweryfikuj oficjalne dane.

godzinę

i

minuty

ataku

niemieckiego

na

Westerplatte.

2. Jakie wydarzenie przedstawione zostało w formie satyrycznej na poniższej rycinie ?
Wydarzenie, to poprzedziło wybuch II wojny światowej.

3. Przeczytaj poniższy tekst i podaj nazwę okrętu i miasto w Estonii do którego musiał się schronić ze
względu na uszkodzenie sprężarki.
„Okręt dotarł do celu w czwartek 14 września 1939 r. o godzinie 21.30. Estończycy nie byli
jednakże zachwyceni nieoczekiwanym pojawieniem się Polaków. Zgodzili się, co prawda
na wpłynięcie jednostki do portu, a nawet zabrali się do naprawy uszkodzonej sprężarki,
ale tak naprawdę mieli wobec okrętu zupełnie inne plany.”
4. Podaj nazwisko, miejsce i dokładny czas śmierci pierwszego żołnierza polskiego podczas ataku
niemieckiego na Polskę we wrześniu 1939 r.
5. Dlaczego miejscowość położona w centralnej części mapy nazwano Westerplatte Południa ?

6. Na obszarze Zatoki Gdańskiej we wrześniu 1939 r. operowały dwa niemieckie pancerniki.
Jeden nich został trafiony przez obrońców Helu i pod koniec wojny zatopiony w Gdyni,
drugi zatopiony został u wejścia do Świnoujścia. Podaj ich nazwy.
7. O kim jest mowa w tym popularnym przed wojną wierszyku dziecięcym ?
Podaj imię, nazwisko oraz pełnioną funkcję we wrześniu 1939 r.
„ Naprzód, żołnierze stara wiara, młode zuchy.
Za Śmigłym-Rydzem pomni jego w boju chwał,
On nas wywiedzie cało z każdej zawieruchy,
Sam Komendant, sam Komendant nam go dał,„
8. Czy wojna niemiecko – polska wybuchła zgodnie z planem o kryptonimie Fall Weiss ?
Odpowiedź uzasadnij.
9. Kto kierował armią niemiecką podczas ataku na Polskę w 1939 r. ?
Podaj imię, nazwisko oraz pełnioną funkcję we wrześniu 1939 r.
10. Co wydarzyło się 1 września 1939 r w Wieluniu ?
Krótko opisz to zdarzenie.

