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EUROPA I ŚWIAT PO WIOŚNIE
LUDÓW
Test podsumowujący rozdział IV

(IMIĘ I NAZWISKO)

………………………………

…………………………………

(KLASA)

(DATA)

Zad. 1. Przyporządkuj postacie historyczne do odpowiednich partii
1) Ignacy Mościcki

a) PPSD

2) Róża Luksemburg

b) PPS

3) Ignacy Daszyński

c) Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne

4) Roman Dmowski

d) SDKP

(4 pkt.)

a
b
c
d

Zad. 2. Przyporządkuj postacie do odpowiednich opisów.
1) Ignacy Łukasiewicz

(6 pkt.)

a) generał-gubernator, który na Litwie zdławił w brutalny
sposób powstanie styczniowe, nazywany „Wieszatielem”

2) Agenor Gołuchowski

b) ostatni dowódca oddziału powstańczego podczas powstania
styczniowego

3) Michaił Murawjow

c) jeden z przywódców stronnictwa białych przed powstaniem
styczniowym

4) Stanisław Brzózka

d)

zapoczątkował

pracę

organiczną

w

Wielkopolsce,

propagował nowoczesne metody upraw
5) Andrzej Zamoyski

e) namiestnik Galicji

6) Dezydery Chłapowski

f) wynalazł lampę naftową

a

b

c

d

e

f

Zad. 3. Oceń prawdziwość zdań. Przy zdaniach prawdziwych zaznacz literę P, a przy
fałszywych literę F.

(6 pkt.)

1) Pracą organiczna nazywano próby współpracy z zaborca w ramach poszczególnych zaborów.
(P/F)
2) Zwolennikami wybuchu powstania styczniowego byli czerwoni, którzy uzależniali jednak
realizacje tego planu od poparcia Wielkiej Brytanii i Francji. (P/F)
3) Jedną z powstańczych jednostek byli wzorowani na armii tureckiej żuawi śmierci, którzy
nosili białe kamizelki z czarnym krzyżem. (P/F)
4) Wśród represji po powstaniu styczniowym władze carskie wprowadziły również
dwujęzyczne nazewnictwo – polsko-rosyjskie. (P/F)
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5) Michał Drzymała mieszkał w wozie cyrkowym w wyniku sporu z władzami austriackowęgierskimi. (P/F)
6) Do burżuazji nie zaliczali się pisarze, artyści, nauczyciele, dziennikarze. (P/F)

a

b

c

d

e

f

Zad. 4. Uporządkuj w kolejności chronologicznej.
a) wybuch rewolucji na ziemiach polskich
b) powstanie Stronnictwa Ludowego, pierwszej partii chłopskiej na ziemiach
polskich
c) wybuch powstania styczniowego
d) wprowadzenie stanu wojennego w Królestwie Polskim
e) aresztowanie Romualda Traugutta

(6 pkt.)

a
b
c
d
e
f

f) strajk dzieci we Wrześni
Zad. 5. Przyporządkuj przedstawicieli kultury polskiej przełomu XIX i XX wieku do
właściwych opisów lub ich dzieł.

(6 pkt.)

1) Eliza Orzeszkowa

a) przedstawiciel literatury młodopolskiej, autor powieści

2) Henryk Sienkiewicz

b) inicjator ogródków służących dzieciom do zabawy i
rozwoju fizycznego

3) Władysław Reymont

c) autor licznych powieści historycznych

4) Kazimierz Prószyński

d) dzieło Nad Niemnem

5) Henryk Jordan

e) laureat literackiej Nagrody Nobla piszący ku pokrzepieniu
serc

6) Józef Kraszewski

f) udoskonalenie tzw. kinematografów do wyświetlania
filmów

a

b

c

d

e

f

Zad. 6. Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie wykonaj polecenia. Odwołaj się także do
wiedzy pozaźródłowej.

(5 pkt.)

„Art. 1. Grunta zostają w posiadaniu włościan (to jest osady włościańskiej) tak w dobrach
prywatnych (…), przechodzą na zupełną własność włościan, w posiadaniu tych gruntów
będących (…)

2

Wszelkie prawa zastrzeżone – do wykorzystania jedynie w celach niekomercyjnych
Źródło: www.know-howhistoria.pl

Art. 2. Od (…) roku, włościanie uwolnieni raz na zawsze zostają od wszelkich bez wyłączenia
powinności, jakimi na korzyść dziedziców obłożeni byli, jak to: od pańszczyzny, od okupu w
gotowiźnie, od osepów, od czynszu, danin itp. (…)
Art. 3. Dziedzice dóbr prywatnych, instytutowych i najmiłościwiej rozdarowanych
(majorackich), otrzymują od rządu wynagrodzenie za zniesione powinności włościańskie. (…)
Art. 4. Wynagrodzenie dziedziców nastąpi ze źródeł w Ukazie o Komisji Likwidacyjnej
wyszczególnionych (…)
Art. 6. Razem z gruntem przez każdego włościanina nabytym, przechodzą na własność jego
zupełną, wszystkie znajdujące się na tym gruncie, mieszkalne i gospodarskie budowle, a
zarazem inwentarz gruntowy, jak to: bydło, robocze narzędzia i zasiewy (…).”
a) Uzupełnij właściwymi odpowiedziami.
Zacytowany tekst dotyczył 6.1 __ W dokumencie określone zostało, że 6.2 __ otrzymują ziemię
na własność, natomiast 6.3 __ będą mieli wypłacone odszkodowanie za poniesione straty.

6.1 A. przeprowadzenia

B. manifestu wzywającego

branki

do walki przeciw zaborcy

C. uwłaszczenia chłopów

6.2 A. właściciele ziemscy

B. chłopi

C. inteligenci

6.3 A. właściciele ziemscy

B. chłopi

C. inteligenci

b) W którym roku wspomniany dokument został ogłoszony i jaki miał on wpływ na wyniki
powstania? Odpowiedź uzasadnij.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Zad. 7. Uzupełnij schemat wybierając właściwe z pośród podanych wyrażeń, oznaczonych
literami A – L, i wpisując je w puste ramki.

(7 pkt.)

Branka

Przyczyny

Wybuch powstania styczniowego

Dyktatorzy powstania styczniowego

Skutki

A. Marian Langiewicz

B. Józef Hauke-Bosak

D. Romuald Traugutt

F. wprowadzenie stanu

E. Teodor Berg

wojennego

G. budowa Cytadeli

H. „noc apuchtinowska”

C. Aleksander Wielopolski

I. noc paskiewiczowska

J. zmiana nazwy Królestwa Polskiego na Kraj Przywiślański
K. usunięcie języka polskiego z administracji i szkolnictwa
L. zlikwidowanie Konstytucji Królestwa Polskiego
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