
  CICHOCIEMNI – ELITA POLSKI PODZIEMNEJ  

QUIZ POWTÓRZENIOWY

1. Spośród dróg,  którymi przyszli  cichociemni dążyli  z  ziem polskich na 

Zachód, najczęściej wykorzystywany był szlak wiodący przez:

a/ Ukrainę, Turcję i Egipt

b/ Czechy, Austrię i Szwajcarię

c/ Węgry, Jugosławię i Włochy

2. Głównym  inicjatorem  rozpoczęcia  szkolenia  oficerów  dla  potrzeb 

konspiracji  w  kraju,  a  następnie  przerzucania  ich  drogą  lotniczą  do 

Polski, był:

a/ gen. Władysław Anders

b/ kpt. Maciej Kalenkiewicz

c/ gen. Kazimierz Sosnkowski
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3. Nazwa cichociemny wywodzi się stąd, że:

a/ przyszłych skoczków uczono cichego, potajemnego zabijania wrogów

b/ przyszłych skoczków uczono cichego poruszania się w ciemności

c/ oficerowie,  którzy  zostali  zakwalifikowani  na  kurs  spadochronowy, 

opuszczali  swe  macierzyste  jednostki  dyskretnie,  zachowując  cel  w  ścisłej 

tajemnicy

4. Mianem „małpiego gaju” określano:

a/ miejsce zrzutu spadochronowego skoczków, ponieważ nigdy nie było do 

końca wiadomo, co może ich spotkać na miejscu

b/ teren ćwiczeń sprawnościowych podczas kursu dywersji

c/ gęsto  zalesiony  rejon  w  Puszczy  Białowieskiej,  w  którym  grupa 

cichociemnych stoczyła dwudniową bitwę z Niemcami

5. Znany polski artysta grafik, Marian Walentynowicz, który zaprojektował 

znak cichociemnych, zasłynął przed wojną jako autor ilustracji do:

a/ Przygód Koziołka Matołka Kornela Makuszyńskiego

b/ Krzyżaków Henryka Sienkiewicza

c/ Przedwiośnia Stefana Żeromskiego

6. Typowe szkolenie cichociemnych obejmowało między innymi:

a/ naukę  języków niemieckiego  i  rosyjskiego,  zajęcia  na  siłowni  oraz  kurs 

narciarski

b/ naukę o warunkach życia pod okupacją, kurs walki wręcz i kurs zdobywania 

informacji wywiadowczych

c/ kurs nurkowania, podstawy prawa międzynarodowego i historię stosunków 

polsko-niemieckich
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7. Każdy cichociemny z chwilą skoku do okupowanego kraju:

a/ był awansowany o jeden stopień wojskowy

b/ otrzymywał prawo do przydziału darmowego mieszkania w Warszawie po 

zakończeniu wojny

c/ uzyskiwał prawo do przejścia na emeryturę w wieku 45 lat

8. Miejsca,  na  których  przeprowadzane  były  operacje  desantu 

cichociemnych, najczęściej usytuowane były:

a/ na obszarach wcielonych do Rzeszy Niemieckiej – w okolicach Poznania, 

Gniezna i Ciechanowa

b/ na ziemiach wschodnich – w okolicach Lwowa, Wilna i Pińska

c/ na terenie Generalnego Gubernatorstwa – w okolicach Warszawy, Kielc i 

Nowego Sącza

9. Do  transportu  skoczków  cichociemnych  do  kraju  zazwyczaj  używano 

samolotów:

a/ Supermarine Spitfire i Howker Hurricane

b/ De Havilland Mosquito i North American Mustang

c/ Consolidated B-24 Liberator i Handley Page Halifax

10. Informacją o miejscu i czasie przeprowadzenia desantu cichociemnych 

była:

a/ zaszyfrowana depesza radiowa wysyłana z trzydniowym wyprzedzeniem ze 

Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie do Komendy Głównej Armii Krajowej

b/ popularna polska melodia ludowa nadawana w polskiej audycji Radia BBC 

z Londynu

c/ ustna  wiadomość  przekazywana z  pięciodniowym wyprzedzeniem przez 

specjalnego tajnego kuriera wysyłanego z Londynu do Warszawy
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11. Każdy ze  skoczków cichociemnych,  zrzucanych ze  spadochronem do 

Kraju, był zaopatrzony w:

a/ dwa  pistolety  Colt,  fałszywe  dokumenty  i  znaczną  sumę  pieniędzy  dla 

Państwa Podziemnego

b/ namiot, kuchenkę spirytusową oraz listy polecające do najbliższej placówki 

Armii Krajowej

c/ mundur oficerski, zaświadczenie o byciu członkiem Polskich Sił Zbrojnych i 

dokument  wydany  przez  władze  brytyjskie,  wzywający  Niemców  do 

traktowania skoczka jako pełnoprawnego jeńca wojennego

12.W  każdej  operacji  przerzucania  skoczków  cichociemnych  do  Kraju 

uczestniczyło:

a/ od 3 do 6 skoczków

b/ od 10 do 20 skoczków

c/ od 25 do 25 skoczków

13.Cichociemni, którzy zostali zrzuceni ze spadochronem do Polski:

a/ aby nie wzbudzać podejrzeń, mieszkali w swoich przedwojennych domach 

wraz z rodzinami i starali się tworzyć struktury konspiracyjne w środowiskach, 

w których działali przed wojną

b/ byli  skoszarowani  wraz z innymi  żołnierzami Armii  Krajowej,  a rodzinę i 

przyjaciół mogli odwiedzać tylko w weekendy, podczas przepustek

c/ musieli unikać kontaktów z rodziną i znajomymi, ukrywali się pod zupełnie 

zmienioną tożsamością

14.Wskaż właściwą parę dat wskazującą pierwszy i ostatni desant skoczków 

cichociemnych:

a/ 16/17 września 1939 r. i 5/6 czerwca 1944 r.

b/ 15/16 lutego 1941 r. i 26/27 grudnia 1944 r.
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c/ 6/7 grudnia 1941 r. i 27/28 marca 1945 r.

15.Współtworzona  przez  oficerów  cichociemnych organizacja  „Wachlarz” 

miała na celu:

a/ gromadzenie dokumentów, mundurów i wyposażenia żołnierzy niemieckich, 

by móc podszywać się pod nich podczas działań dywersyjnych

b/ prowadzenie  akcji  sabotażowych,  które  miały  na  celu  niszczenie  linii 

komunikacyjnych prowadzących na front wschodni

c/ zbieranie informacji o organizacji niemieckich sił powietrznych (Luftwaffe) i 

przekazywanie ich do Londynu

16.Cichociemny Jan Piwnik, ps. „Ponury”, zasłynął jako:

a/ agent  wywiadu  Armii  Krajowej,  który  zdobył  ściśle  tajne  informacje 

dotyczące niemieckich pocisków V-1 i V-2

b/ dowódca akcji zbrojnej, w wyniku której został zabity hitlerowski zbrodniarz 

Franz Kutschera, dowódca SS i policji dystryktu warszawskiego Generalnego 

Gubernatorstwa

c/ dowódca  Zgrupowań  Partyzanckich  Armii  Krajowej  w  Górach 

Świętokrzyskich

17.Cichociemny Stanisław Jankowski, ps. „Agaton”, zasłynął jako: 

a/ szef  Wydziału  Techniczno-Legalizacyjnego  Komendy  Głównej  Armii 

Krajowej,  specjalizującego  się  w  doskonałym  podrabianiu  dokumentów  na 

użytek wywiadu AK

b/ komendant Okręgu Wileńskiego AK dowodzący operacją „Ostra Brama”, w 

wyniku której wyzwolone zostało Wilno

c/ oficer antykomunistycznego podziemia w Polsce w latach 40-tych
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18.Jedyna kobieta wśród cichociemnych, Elżbieta Zawacka,  ps.  „Zo”,  po 

zakończeniu II wojny światowej:

a/ wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie aktywnie uczestniczyła w życiu polskiej 

emigracji

b/ walczyła  w  antykomunistycznym  podziemiu,  została  schwytana  przez 

funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, a następnie rozstrzelana

c/ była więziona przez władze komunistyczne, po uwolnieniu pracowała jako 

nauczycielka,  a  następnie  wykładowca i  profesor  na Uniwersytetu  Mikołaja 

Kopernika w Toruniu

19.Najwyższą  funkcją,  jaką  w  Państwie  Podziemnym  pełnił  skoczek 

cichociemny była funkcja:

a/ Komendanta Głównego Armii Krajowej

b/ Dowódcy Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej

c/ Dowódcy „Kedywu” – Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej

20.Spośród  316  cichociemnych  wysłanych  drogą  lotniczą  do  Polski  w 

powstaniu warszawski walczyło:

a/ 28

b/ 91

c/ 23
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           KLUCZ ODPOWIEDZI:

1c

2b

3c

4b

5a

6b

7a

8c

9c

10b

11a

12a

13c

14b

15b

16c

17a

18c

19a

20b
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