Test B

………………………………………………………………………

EUROPA I ŚWIAT PO WIOŚNIE
LUDÓW

(IMIĘ I NAZWISKO)

………………………………

Test podsumowujący rozdział IV

…………………………………

(KLASA)

Zad. 1. Przyporządkuj postacie historyczne do odpowiednich partii
1) Józef Piłsudski

a) PSL-Piast

2) Wincenty Witos

b) Liga Narodowa

3) Roman Dmowski

c) SDKP

4) Julian Marchlewski

d) PPS

(DATA)

(4 pkt.)

a
b
c
d

Zad. 2. Przyporządkuj postacie do odpowiednich opisów.
1) Hipolit Cegielski

a) I dyktator powstania styczniowego

2) Kazimierz Badeni

b) propagował

(6 pkt.)

spółdzielczość, założyciel spółdzielni

oszczędnościowo-pożyczkowej
3) Ludwik Mierosławski

c) objął funkcję premiera rządu wiedeńskiego

4) Aleksandr Apuchtin

d) zarządził brankę w Królestwie Polskim, zwolennik
współpracy z carem
e) twórca fabryki produkującej maszyny rolnicze w

5) Aleksander Wielopolski

Poznaniu
f) rosyjski kurator warszawski prowadzący wobec Polaków

6) Franciszek Stefczyk

bezwzględną rusyfikację

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) Jednym z organiczników działających w Wielkopolsce był Karol Marcinkowski. (P/F)
2) Rząd powstańców styczniowych miał się ujawnić po zdobyciu Warszawy w tym mieście.
(P/F)
3) Wśród licznych powstańców styczniowych walczyły również kobiety. Jedną z nich, Emilia
Plater, stanęła na czele oddziału na Litwie. (P/F)
4) Powstanie zabajkalskie wybuchło przeciwko Rosjanom za sprawą zesłańców syberyjskich
w okolicach Irkucka. (P/F)
5) Izrael Poznański był jednym z najbogatszych fabrykantów Poznania. (P/F)
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6) Pod koniec XIX wieku najczęstszymi kierunkami emigracji zarobkowej były Niemcy, USA
i Kanada. (P/F)

a

b

c

d

e

f

Zad. 4. Uporządkuj w kolejności chronologicznej.
a) zakończenie powstania styczniowego
b) strajk dzieci we Wrześni
c) powstanie pierwszej polskiej partii na ziemiach polskich – tzw. Wielkiego
Proletariatu
d) zakończenie wojny rosyjsko-japońskiej
e) akcja pod Bezdanami

(6 pkt.)

a
b
c
d
e
f

f) przekształcenie Ligi Polskiej w Ligę Narodową
Zad. 5. Przyporządkuj przedstawicieli kultury polskiej przełomu XIX i XX wieku do
właściwych opisów lub ich dzieł.

(6 pkt.)

1) Jan Matejko

a) dzieła tj. Trylogia i Krzyżacy

2) Stanisław Wyspiański

b) twórca polskiego ruchu harcerskiego

3) Maria Konopnicka

c) jeden z najwybitniejszych przedstawicieli pozytywizmu
publikujący w warszawskich gazetach teksty poruszające
treści społeczne

4) Henryk Sienkiewicz

d) pieśń pt. Rota

5) Andrzej Małkowski

e) malarstwo przedstawiające ważne wydarzenia z dziejów
Rzeczypospolitej

6) Bolesław Prus

a

b

c

f) utwór pt. Wesele

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 (…)
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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.
We wspomnianym tekście wśród wymienionych grup społecznych nie było 4.1 __ Dokument
dotyczył 4.2 __ , ale z kolei nie regulował kwestii 4.3 __.
4.1 A. chłopów

B. inteligentów

4.2 A. manifestu wzywającego do
walki przeciwko zaborcy
4.3 A. ziemi

C. właścicieli ziemskich

B. uwłaszczenia

C. przeprowadzenia

chłopów

B. zwierząt gospodarskich

branki
C.

powoływania

pod

broń

powstańców
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.)

Przyczyny

Wybuch powstania styczniowego

Przebieg

Tydzień władzy nowego
dyktatora powstania

Aresztowanie ostatniego
dowódcy powstańczego

Skutki

A. Michaił Murawjow

B. Józef Hauke-Bosak

C. Marian Langiewicz

D.

E. Teodor Berg

F.

ksiądz

Stanisław

Brzózka
G. budowa Cytadeli

wydanie

ukazu

uwłaszczeniowego
I.

nieudana

próba

J. Noc paskiewiczowska

zdobycia Płocka
K. stracenie R. Traugutta i członków rządu na stokach Cytadeli
L. zlikwidowanie Konstytucji Królestwa Polskiego
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