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PREZENTACJA MULTIMEDIALNA 

KARTA ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO KLASY 

1. Pytanie do klasy: Dlaczego władze carskie podjęły decyzję o budowie fortów wokół Twierdzy 

Modlin? 

Odpowiedź: Z uwagi na postęp techniki wojennej, a w szczególności na zwiększający się zasięg 

dział artyleryjskich 

Genezą fortyfikacyjnej rozbudowy Twierdzy Modlin w drugiej połowie XIX wieku był gwałtowny 

rozwój techniki wojskowej, a przede wszystkim zwiększenie się zasięgu dział. Działa te ze 

względu na swój zasięg od 6 do 8 km, szybkostrzelność  oraz celność wyznaczały całkowicie 

nowy poziom techniki artyleryjskiej i zrewolucjonizowały dotychczasowe metody prowadzenia 

wojen - okazało się że armia oblężnicza może zatrzymać się w bezpiecznej dla siebie odległości 

od twierdzy i ostrzeliwać ją tak długo, aż ta skapituluje. W związku z tym zaistniała niezbędna 

potrzeba odsunięcia wrogiej artylerii od murów twierdzy, by uniemożliwić skuteczny atak na 

twierdzę. Rozwiązaniem miało być właśnie rozproszenie dotychczas zwartej fortyfikacji  

i wysuniecie jej na dalekie przedpola twierdzy w formie pojedynczych budowli obronnych czyli 

fortów. 

 

2. Pytanie do klasy: Czym jest fort i jaką pełni funkcję? 

Odpowiedź: Jest to budowla wojskowa pełniąca funkcję obronną. 

 

3. Pytanie do klasy: Dlaczego po kapitulacji Twierdzy Modlin załoga pociągu zniszczyła jego 

działa i przyrządy celownicze? 

Odpowiedź: Ponieważ sprawny pociąg przejęty przez wroga mógłby mu dalej służyć  

w działaniach wojennych. 

 

4. Pytanie do klasy: Dlaczego podczas okupacji Niemcy wysiedlali Polaków i Żydów  

z Północnego Mazowsza? 

Odpowiedź: Ponieważ ta część Polski została wcielona do III Rzeszy i Niemcy planowali  osiedlić 

tam ludność niemiecką. 
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QUIZ WIEDZY 

KARTA ODPOWIEDZI 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI POGRUBIONO 

1. Pociąg pancerny Wojska Polskiego, który podczas obrony Modlina w 1939 r. operował na 

odcinku Modlin –  Pomiechówek nazywał się: 

a) Grom 

b) Śmierć 

c) Twardy  

 

2. Fort III Pomiechówek to: 

a) jeden z samodzielnych fortów Twierdzy Modlin  

b) jedyny fort Twierdzy Modlin  

c) jedyny fort na Mazowszu 

 

3. W Forcie III Pomiechówek zachował się fragment: 

a) muru Caberneta 

b) muru Carnota 

c) muru Caponiera 

 

4. Fort III Pomiechówek podczas budowy wizytował: 

a) Napoleon I Bonaparte 

b) Car Aleksander III 

c) Cesarz Wilhelm II 

 

5. W więzieniu śledczym gestapo przetrzymywało: 

a) wyłącznie członków Armii Krajowej 

b) przedstawicieli całego polskiego społeczeństwa 

c) wyłącznie ludność żydowską 

 

6. Napisy na murach cel Fortu pozostawili: 

a) więźniowie Fortu III Pomiechówek 

b) niemieccy żołnierze 

c) wandale 

 

7. We wrześniu 1939 roku Fort III Pomiechówek: 

a) poddał się bez walki 

b) został szybko zdobyty przez oddziały niemieckie 

c) bohatersko się bronił, a poddał się dopiero po decyzji dowództwa o kapitulacji całej Twierdzy 

Modlin 

 

8. Dziura w murze Carnota, której zarys widać do dziś to: 

a) pozostałość po ostrzale artyleryjskim Fortu z 1915 roku 

b) pozostałość po walkach z kampanii wrześniowej 

c) skutek naturalnego procesu starzenia się ceglanej konstrukcji 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomiech%C3%B3wek
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9. Najcięższy moździerz I wojny światowej, który Niemcy przetransportowali pod Modlin nazywał 

się: 

a) Wielka Helga  

b) Gruba Berta 

c) Straszna Gretchen 

 

10. Prace ekshumacyjne w Forcie rozpoczęte w 2018 roku były prowadzone  przez: 

a) Wojsko Polskie 

b) Instytut Pamięci Narodowej 

c) Ministerstwo Obrony Narodowej 

 

11. Podczas II wojny światowej w Forcie III Pomiechówek: 

a) mieścił się niemiecki skład amunicji 

b) zorganizowano najpierw obóz dla wysiedlonej ludności polskiej, następnie obóz przejściowy 

dla ludności żydowskie później więzienie śledcze gestapo a na koniec obóz pracy 

c) prowadzono tajne badania nad nową bronią 

 

12. Rejencja ciechanowska to: 

a) północna część Mazowsza, którą w 1939 roku Niemcy wcielili do III Rzeszy 

b) nazwa  okolic Ciechanowa pod niemiecką okupacją 

c) urząd zajmujący się wysiedleniami ludności polskiej z terenu Ciechanowa 

 

13. Fundacja Fort III Pomiechówek: 

a) działa obecnie, a jej celem jest utrwalenie historii Fortu i losów jego więźniów 

b) powołana została zaraz po II wojnie światowej w celu przeprowadzenia ekshumacji na terenie 

Fortu 

c) zajmuje się wyłącznie konserwacją budynków Fortu 

 

 

 


