
ZADANIA DO ZAJĘĆ „ W SZEREGACH AK” 

Teraz pora na Twoją AKtywność! Postaraj się rozwiązać poniższe zadania. Powodzenia! 

Na początek, wzorem żołnierzy AK zakonspiruj się, czyli wymyśl dla siebie pseudonim. Wskazówki 

dotyczące tej tajnej nazwy zamieszczone zostały w filmie.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sprawdź swoją wiedzę na temat polskiej konspiracji w czasie II wojny światowej i rozwiąż zadania! 

1. Uzupełnij poniższy diagram.  

 

 

2. Teraz możesz sprawdzić, czy pamiętasz kiedy miały miejsce poniższe wydarzenia. Dopasuj  do 

nich prawidłowe daty.  

A. 4 I 1944r.   B. 19 I 1945 r.   C. 6 X 1939 r.   D. 1 VIII 1944 r.     

 E. 8 V 1945 r.   F. 22 I 1943 r.  

Koniec bitwy pod Kockiem. 

Wybuch powstania warszawskiego 

Rozwiązanie Armii Krajowej  

Rozpoczęcie akcji „Burza” 

Kapitulacja III Rzeszy  

Utworzenie Kierownictwa Dywersji (Kedywu) 

3. Obejrzyj prezentację multimedialną i postaraj się rozpoznać osoby na fotografiach. Podpisz 

zdjęcia, a następnie przyporządkuj do nich odpowiednie informacje na temat 

prezentowanych osób. 

 

27 IX ......... r. 

Służba .............. Polski

........ XI ....... r. 

.............. Walki ............. 

.......... II ........... r. 

.............. ..................



Zdjęcie  Informacja o osobie  

 
……………………………………………… 

Rotmistrz WP (pośmiertnie awansowany na 
pułkownika). Żołnierz Tajnej Armii Polskiej, a 
następnie AK. Więzień KL Auschwitz, gdzie 
organizował ruch oporu. Po ucieczce z obozu 
walczył w powstaniu warszawskim. Po wojnie 
skazany przez komunistyczny sąd na karę 
śmierci. 

 
…………………………………………………. 

Generał dywizji WP. Komendant główny ZWZ, 
a następnie dowódca AK. 30 VI 1943r. został 
aresztowany przez Niemców. Został 
umieszczony w obozie w Sachsenhausen. Tam 
w sierpniu 1944 r. został zgładzony.   

 
…………………………………………………… 

Generał brygady WP (jako pierwsza Polka w 
historii), Od października 1939 r. do stycznia 
1945r. stała na czele Wojskowej Służby Kobiet, 
działającej przy Komendzie Głównej SZP-ZWZ-
AK. Wzięła udział w powstaniu warszawskim.  

 
………………………………………………….. 

Major WP, brała udział w obronie Warszawy 
żołnierz Kedywu, organizatorka i komendantka 
Oddziału AK „Dysk”. Uczestniczyła w licznych 
akcjach sabotażowych i dywersyjnych.  

 
…………………………………………………. 

Pułkownik kawalerii WP. Dowódca AK, to na 
mocy jego polecenia rozpoczęło się powstanie 
warszawskie. Po jego zakończeniu trafił do 
niemieckiej niewoli. W latach 1945-1947 
Naczelny Wódz PSZ, a następnie premier 
rządu RP na uchodźstwie (do 1949 r.)  

 
……………………………………………….. 

Prawnik, dyplomata. Kurier i emisariusz 
Polskiego Państwa Podziemnego. Członek 
Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Był świadkiem 
zbrodni na ludności żydowskiej. W 1943 r. 
spotkał się z prezydentem USA. Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata.  

 
…………………………………………………… 

Generał brygady WP, emisariusz, organizator i 
dowódca Kedywu, Zastępca dowódcy AK. Po 
wojnie skazany przez komunistyczny sąd na 
karę śmierci. 



 
…………………………………………………. 

Polityk, podporucznik rezerwy WP. Kurier KG 
AK i rządu RP na uchodźstwie, brał udział w 
Akcji „N”. W marcu 1944 r. rozmawiał z W. 
Churchillem. Ostatni emisariusz przed 
wybuchem powstania warszawskiego. Po 
wojnie dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia 
Wolna Europa.  

 
………………………………………………….. 

Generał brygady WP, cichociemny, więziony 
przez NKWD. Ostatni dowódca AK. Skazany na 
karę więzienia w pokazowym „Procesie 
Szesnastu”. Zmarł w sowieckim więzieniu w 
1946 r.  

 
………………………………………………….. 

Generał brygady WP, kurierka KG AK, jedyna 
cichociemna, brała udział w powstaniu 
warszawskim. 

 

4. Zapoznaj się z fragmentem maszynopisu. Postępuj zgodnie z zamieszczoną w nim instrukcją  

i zaszyfruj swój pseudonim lub wiadomość.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Rozwiąż krzyżówkę dołączoną do pakietu edukacyjnego.  


