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Poziomo 

1. Akcja „Burza”, poza działaniami militarnymi, miała aspekt .... Rząd w Londynie udowadniał w ten 
sposób prawo Polski do jej granic z 1939, co nie było zgodne z intencjami radzieckimi.  (10) 

3. Działanie bojowo-... w ramach Akcja „Burza” – działania prowadzone przez Armię Krajową na 
tyłach wojsk hitlerowskich przed wkroczeniem Armii Radzieckiej na tereny przedwojennej Polski.  
(10) 

6. Miejscowość zdobyta w marcu 1944 r. przy współudziale 27. Dywizji Piechoty AK dowodzona 
przez mjr. Jana Kiwerskiego „Oliwa”.  W drugiej połowie kwietnia 1944 r. dywizja przebija się z 
okrąŜenia niemieckiego na Lubelszczyznę, gdzie zostaje rozbrojona przez Sowietów.  (7) 

7. ... (słownie) – liczba Ŝołnierzy AK, uczestniczących w akcji „Burza” zamkniętych przez sowieckie 
słuŜby bezpieczeństwa w więzieniach i obozach, głównie za odmowę wstąpienia do 
kontrolowanej przez ZSRR armii Berlinga  (12) 

8. 15 … 1944 r. – data rozpoczęcia akcji „Burza” - były to na Wołyniu walki z Niemcami 27. 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.  (8) 

9. Miasto zdobyte 13 lipca 1944 r. z duŜym udziałem oddziałów Armii Krajowej pod dowództwem 
ppłk. A. KrzyŜanowskiego „Wilka”.  Po kilku dniach NKWD aresztuje polskie dowództwo i sztab. 
Sowieci rozbrajają otoczone polskie jednostki.  (5) 

Pionowo 

1. 26 ... (słownie) 1944 r. wydanie rozkazu o zakończeniu akcji "Burza" przez komendanta 
głównego AK gen. Leopolda Okulickiego "Niedźwiadek"  (12) 

2. Miasto zdobyte po walkach od 22 do 27 lipca 1944 r. przy współudziale AK. Po zakończeniu 
walk oddziały sowieckie rozbrajają jednostki AK.  (4) 

4. 20 ... (słownie) 1943 roku – data wydania przez gen. Tadeusza Komorowskiego "Bór" rozkazu 
rozpoczęciu na terenie kraju akcji "Burza", czyli zbrojnego powstania lub wzmoŜonej dywersji 
przeciwko okupantowi niemieckiemu. Rodzaj działań miał być uzaleŜniony od ilości sił 
przeciwnika na danym terenie.  (9) 

5. Okręg ... AK – okręg którego trzy dywizje zostały pod koniec lipca 1944 r. rozbrojone przez 
wojska sowieckie, zatrzymanych Ŝołnierzy polskich wysłano transportami na wschód, a 2,7 tys. 
do obozu koncentracyjnego na Majdanku, a następnie ich większość w głąb Rosji  (8) 


