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

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

III LO PP - Ziemie polskie w I Poł XIX w.

1 Przyporządkuj zagadnienia historyczne do ziem polskich pod trzema zaborami.

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 3 p.)

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

( ... / 1 p.)

3 Przyporządkuj osiągnięcia gospodarcze w Królestwie Polskim do odpowiednich opisów. ( ... / 1 p.)

4 Przyporządkuj najważniejszych działaczy niepodległościowych do organizacji, w których działali. 
A. Seweryn Krzyżanowski, B. Wincenty i Bonawentura Niemojowscy, C. Adam Mickiewicz
Towarzystwo Filomatów – ___    Towarzystwo Patriotyczne – ___    Kaliszanie – ___

( ... / 3 p.)

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

( ... / 1 p.)

6 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Pierwszym dyktatorem powstania listopadowego był generał

( ... / 1 p.)

1. zabór rosyjski A. Obradował sejm prowincjonalny, który mógł
doradzać władcy w sprawach prowincji i opiniować
przygotowane ustawy.

2. zabór pruski B. W polskich rękach pozostawiono sądownictwo i
szkolnictwo.

3. zabór austriacki C. Znaczną część mieszkańców wsi stanowili
Ukraińcy, a miasteczek Żydzi.
D. Ziemie tego zaboru najszybciej ze wszystkich
ziem polskich weszły na drogę kapitalizmu.
E. Funkcjonował polski Sejm Stanowy o bardzo
ograniczonych uprawnieniach.
F. Był to najbardziej zróżnicowany pod względem
etnicznym, językowym i religijnym obszar spośród
dawnych ziem polskich.

1. Na włączeniu ziem polskich do państwa pruskiego najwięcej straciła polska
szlachta. P F

2. Język niemiecki był językiem urzędowym w Wolnym Mieście Krakowie i w
całym zaborze austriackim. P F

3. Wilno i Krzemieniec stały się najbardziej zrusyfikowanymi miastami w
zaborze rosyjskim. P F

1. Bank Polski
2. Staropolski Okręg Przemysłowy
3. Szkoła Akademiczno - Górnicza
4. Zagłębie Dąbrowskie
A. Emisja pieniądza, udzielanie kredytów, obrót papierami wartościowymi, inwestowanie w rozwój
przemysłu i budowę dróg. 
B. Przemysł wydobywczy i hutnictwo.   
C. Nauczanie w pierwszej uczelni technicznej założonej na ziemiach polskich, w Kielcach.         
D. Przemysł wydobywczy.

1. Nadana chłopom w czasach Księstwa Warszawskiego wolność osobista została
utrzymana w Królestwie Polskim. P F

2. Dzięki polityce rządu w 1830 r. Królestwo Polskie miało znaczny deficyt
budżetowy. P F

3. Najszybciej rozwijającym się miastem w Królestwie Polskim stała się Łódź. P F

A. Piotr Wysocki. B. Józef Chłopicki. C. Ignacy Prądzyński. D. Walerian Łukasiński.
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7 Zaznacz trzy przyczyny powstania listopadowego.
A. detronizacja Mikołaja I
B. walka Rosjan z polskimi organizacjami patriotycznymi
C. wprowadzenie języka rosyjskiego jako urzędowego w Królestwie Polskim
D. łamanie konstytucji przez cara
E. wprowadzenie Statutu organicznego
F. informacje o zamiarze wysłania wojska polskiego do Belgii

( ... / 1 p.)

8 Spośród wymienionych poniżej działaczy niepodległościowych zaznacz nazwiska trzech, którzy
współpracowali w tajnym sprzysiężeniu w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie.

( ... / 1 p.)

9 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Przedstawicielem Wielkiej Emigracji nie był

( ... / 1 p.)

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

( ... / 1 p.)

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

( ... / 1 p.)

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

( ... / 1 p.)

A. Adam Mickiewicz D. Maurycy Mochnacki
B. Piotr Wysocki E. Joachim Lelewel
C. Iwan Paskiewicz F. Wojciech Kossak

A. Juliusz Słowacki. B. Adam Mickiewicz. C. Joachim Lelewel. D. Walerian Łukasiński.

1.
Adam Jerzy Czartoryski uważał, że Polska może odzyskać niepodległość tylko
w wyniku konfliktu międzynarodowego, w który zaangażują się państwa
zaborcze. 

P F

2.
Najmniej radykalną organizacją Wielkiej Emigracji były Gromady Ludu
Polskiego, które zostały stworzone przez emigrantów pochodzących z niższych
warstw społecznych.

P F

3.
Komitet Narodowy Polski krytykował władze powstańcze za niepodjęcie
reform społecznych mogących zapewnić szerokie zaangażowanie chłopów w
walkę z Rosją.

P F

1. W latach 1815–1830 centrum życia kulturalnego i oświatowego na ziemiach
polskich stało się Wielkie Księstwo Poznańskie. P F

2. Towarzystwo Przyjaciół Nauk opublikowało Słownik języka polskiego
Samuela Bogumiła Lindego. P F

3. W Warszawie zamknięto Teatr Narodowy zarządzany przez Wojciecha
Bogusławskiego. P F

1. W 1816 r. car Aleksander I założył w Warszawie Uniwersytet Warszawski. P F

2. Szkolnictwo w zaborze austriackim przeżywało rozkwit. P F

3. Z inicjatywy Stanisława Staszica założono pierwsze szkoły zawodowe w
Królestwie Polskim, które okazały się cenne dla rozwoju przemysłu. P F


