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Grupa A Klasa ....................

Imię ..................................................................................

III LO PP - System wiedeński

1 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Ruch burszów zorganizował w 1817 r. zjazd na zamku w Wartburgu, podczas którego
A. podjęto decyzję o rozpoczęciu rewolucji przeciwko absolutystycznym rządom w Niemczech.
B. sformułowano patriotyczne i wolnościowe postulaty oraz utworzono ogólnoniemiecki związek jednoczący
wszystkie organizacje burszów.
C. doprowadzono do zjednoczenia Niemiec.

( ... / 1 p.)

2 Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy
fałszywych.

( ... / 1 p.)

3 Przyporządkuj terminy do właściwych wyjaśnień. 
industrializacja, urbanizacja, metropolia 
A. Duże miasto stanowiące centrum administracyjne, gospodarcze i kulturalne. 
B. Proces rozwoju miast i zwiększania się ich liczby ludności. 
C. Uprzemysłowienie.

( ... / 3 p.)

4 Spośród wymienionych obszarów Europy zaznacz trzy, na których dynamicznie rozwinął się przemysł
w XIX w.

( ... / 1 p.)

5 Przyporządkuj wynalazki z XIX w. do ich wynalazców.

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 1 p.)

6 Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy
fałszywych.

( ... / 1 p.)

7 Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy
fałszywych.

( ... / 1 p.)

1. Ludwik XVIII wraz ze skrajnymi rojalistami dążył do przywrócenia rządów
absolutnych na wzór tych przed Wielką Rewolucją Francuską. P F

2. Karol X ograniczył prawo wyborcze, rozwiązał parlament i wprowadził
cenzurę prasy. P F

3. Okres 27–29 lipca 1830 r. w czasie rewolucji lipcowej nazwano „trzema
dniami chwały”. P F

A. Rosja B. Górny Śląsk C. Belgia D. Mazury E. Zagłębie Ruhry F. Prowansja

1. Nicolas Cugnot A. telegraf
2. George Stephenson B. maszyna do szycia
3. Isaak Singer C. pojazd parowy

D. rewolwer
E. lokomotywa „Rocket”

1. Na początku XIX w. w krajach europejskich zaczęto stopniowo zmniejszać
liczebność armii. P F

2. Belgia, w której powstawało wiele kopalni i hut, przodowała w procesie
industrializacji w XIX w. P F

3. Jedną z przyczyn rewolucji przemysłowej w XIX w. stał się wzrost liczby
ludności w koloniach zamorskich, w których nie było przemysłu. P F

1. Do rewolucji agrarnej doszło tylko w Wielkiej Brytanii. P F

2. Niemiecki Związek Celny zniósł wewnętrzne bariery celne na obszarze
rozbitych politycznie Niemiec. P F

3. Do połowy XIX w. industrializacja nie objęła Półwyspu Bałkańskiego. P F
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8 Uzupełnij tekst, wpisując informacje dotyczące rewolucji przemysłowej.  
Rewolucja przemysłowa dzieliła się na dwa etapy. Pod koniec ______ i w pierwszej połowie ______
najnowszym wynalazkiem stała się __________ __________. W drugiej połowie _______ coraz częściej
wykorzystywano urządzenia __________ __________. __________ __________ obok rozwoju __________
miała decydujący wpływ na uprzemysłowienie krajów europejskich. Rewolucja przemysłowa wymagała
nowych i szybkich środków transportu. Najważniejszym z nich okazała się __________. Równocześnie z
rozwojem kolei zaczęły upowszechniać się __________ __________ w transporcie wodnym. Początkowo
były poruszane za pomocą kół łopatkowych, ale w drugiej połowie XIX w. zastąpiła je doskonalsza
__________ __________.

( ... / 5 p.)

9 Przyporządkuj terminy do właściwych wyjaśnień. 

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 1 p.)

10 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Opracowany w Niemczech ruch głoszący potrzebę rewolucji przeprowadzonej przez robotników był
nazywany

( ... / 1 p.)

11 Przyporządkuj ideologie, które zyskały popularność w pierwszej połowie XIX w., do ich
przedstawicieli.

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

( ... / 1 p.)

12 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
W 1824 r. władze Wielkiej Brytanii zezwoliły na
A. przyznanie praw wyborczych robotnikom.
B. założenie pierwszych związków zawodowych, które podjęły legalną walkę o prawa robotnicze.
C. zalegalizowanie działalności luddystów.

( ... / 1 p.)

13 Przyporządkuj wydarzenia do odpowiednich państw. 

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____

( ... / 1 p.)

1. strajk A. Zorganizowana działalność pracowników fabryk i
zakładów dążących do uzyskania swoich praw.

2. ruch robotniczy B. Organizacja reprezentująca robotników, broniąca
ich interesów i praw.

3. związek zawodowy C. Zamierzone przerywanie pracy w celu
wymuszenia na właścicielach zakładów realizacji
swoich postulatów.

A. socjalizmem. B. liberalizmem. C. konserwatyzmem. D. komunizmem.

1. konserwatyzm A. Robert Owen
2. socjalizm utopijny B. Adam Smith
3. liberalizm C. Edmund Burke
4. socjalizm/komunizm D. Karol Marks

E. Henri de Saint-Simon
F. John Locke
G. Joseph de Maistre

1. Austria A. Przekreślenie nadziei na szybkie zjednoczenie
kraju po klęskach poniesionych w bitwach pod
Custozą w 1848 r. i pod Novarą w 1849 r.   

2. Węgry B. Ogłoszenie nowej konstytucji w 1849 r. przez
Zgromadzenie Narodowe i ustanowienie państwa
federacyjnego z dwuizbowym parlamentem i
cesarzem jako głową państwa.   

3. państwa włoskie C. Zlikwidowanie odrębności kraju, ogłoszenie
detronizacji Habsburgów i proklamowanie
niepodległości. 

4. Francja D. W wyniku nacisku społecznego utworzenie
gwardii obywatelskiej, ale brak zgody cesarza na
wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego.     
 

5. Prusy i kraje niemieckie E. Zorganizowanie warsztatów narodowych
finansowanych ze skarbu państwa w celu
przeciwdziałania bezrobociu.
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14 Spośród wymienionych poniżej zjawisk społecznych i gospodarczych zaznacz te, które stanowiły
przyczyny rozpoczęcia się Wiosny Ludów.
A. mechanizacja zakładów wytwórczych
B. domaganie się rozszerzenia praw wyborczych
C. zniesienie cenzury
D. dążenie do zjednoczenia Niemiec
E. demokratyzacja ustroju politycznego
F. żądanie poprawy warunków pracy i życia robotników
G. sprawne działanie tajnej policji w wykrywaniu spisków
H. klęska nieurodzaju w Europie
I. dążenie do odzyskania niepodległości przez Węgrów
J. wolność prasy

( ... / 2 p.)

15 Spośród wymienionych poniżej zjawisk i procesów zaznacz te, które wywołały Wiosnę Ludów.
A. Dążenia do rozszerzenia praw obywatelskich, w tym praw wyborczych.
B. Obalenie absolutyzmu carskiego.
C. Upowszechnienie haseł zjednoczeniowych w Niemczech i we Włoszech.
D. Żądania poprawy warunków pracy i życia robotników.
E. Utrwalenie dawnych zasad ustrojowych i systemu stanowego.
F. Potrzeba likwidacji przeżytków feudalnych na wsi.
G. Ustanowienie nowego porządku międzynarodowego.

( ... / 1 p.)


