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

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

III LO PP - Ziemie polskie w II połowie XIXw.

1 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Reformy w Imperium Rosyjskim po klęsce w wojnie krymskiej wprowadził car

( ... / 1 p.)

2 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Okres po porażce poniesionej przez Rosję w wojnie krymskiej nazywa się

( ... / 1 p.)

3 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
Jednym z ważniejszych działaczy „czerwonych” był

( ... / 1 p.)

4 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Powstanie styczniowe wybuchło w

( ... / 1 p.)

5 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Jedną z osób stojącą na czele „białych” był
A. Leopold Kronenberg.
B. Jarosław Dąbrowski.
C. Andrzej Zamoyski.
D. Romuald Traugutt.

( ... / 1 p.)

6 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Pozytywiści warszawscy
A. uważali, że więcej korzyści przyniesie ugoda z caratem niż walka z nim. 
B. uważali, że ugoda z caratem to błąd.
C. byli przeciwnikami pracy organicznej oraz pracy u podstaw. 

( ... / 1 p.)

7 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Kulturkampf to
A. masowe wysiedlanie ludności pochodzenia polskiego z Niemiec.
B. akcja propagandowa niemieckich nacjonalistów w zaborze pruskim.
C. walka o kulturę w Niemczech.
D. idea wyższości kultury niemieckiej nad słowiańską.

( ... / 1 p.)

8 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Rugi pruskie to
A. wykupywanie polskich majątków i sprowadzanie osadników niemieckich.
B. akcja kolonizacyjna w Wielkim Księstwie Poznańskim.
C. scalanie gruntów i wprowadzanie nowych technik uprawy.
D. usuwanie Polaków, którzy przebywali nielegalnie w Niemczech.

( ... / 1 p.)

9 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Na czele Związku Walki Czynnej powołanego w 1908 r. stanął

( ... / 1 p.)

10 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Partia, która w 1913 r. podzieliła się na dwa odłamy (Piast i Lewicę), to
A. Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy.
B. Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne.
C. Polskie Stronnictwo Ludowe.
D. Polska Partia Socjalistyczna.

( ... / 1 p.)

A. Mikołaj I. B. Piotr I. C. Aleksander II. D. Aleksander I.

A. Wiosną Ludów. C. wiosną posewastopolską.
B. restauracją caratu. D. rewolucją socjalistyczną.

A. Aleksander Wielopolski. C. Jarosław Dąbrowski.
B. Leopold Kronenberg. D. Andrzej Zamoyski.

A. 1858 r. B. 1861 r. C. 1862 r. D. 1863 r.

A. Roman Dmowski. B. Kazimierz Sosnkowski. C. Józef Haller. D. Józef Piłsudski.
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11 Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie zaznacz właściwe dokończenie zdania.
1. Przez lat dziesiątki robotnik polski i rosyjski razem znosili wspólne jarzmo despotyzmu. [...] Ta

wspólność bezprawia i ucisku klasowego wytworzyła wspólność interesów dla klasy robotniczej
wszystkich narodowości w państwie rosyjskim. 
2. Przyczyną nędzy i wszelkiego ucisku w społeczeństwach dzisiejszych jest nierówność i niesłuszność
przy podziale bogactw między rozmaite społeczeństw onych klasy. [...] Wiekowe trwanie tego ucisku i
wyzyskiwania zawdzięcza społeczeństwo najgłówniej nieświadomości mas wyzyskiwanych [...]. 
3. W tym nowoczesnym pojmowaniu patriotyzmu zmienia się całkowicie stosunek jednostki do narodu.
Polega on na ścisłym związku jednostki ze swym społeczeństwem, na traktowaniu wszystkich jego
spraw i interesów jako swoje [...]. 
4. Państwo może stworzyć tylko naród zdrowy, silny, liczny, posiadający wydatną indywidualność,
spójny i silnie do swej odrębności przywiązany; państwo polskie stworzy przede wszystkim naród
polski, z rdzennie polskiej ludności złożony, polską żyjący kulturą [...].

Źródło: R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, Lwów 1903; R. Luksemburg, Czego chcemy? Komentarz
do programu Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, Warszawa 1906; Odezwa Komitetu

Robotniczego Partii Socjalno-Rewolucyjnej „Proletariat”, Warszawa 1882, s. 3, 5.
Poglądy polityczne Romana Dmowskiego przedstawiają fragmenty oznaczone numerami

( ... / 1 p.)

12 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Jednym z najbardziej uprzemysłowionych miast w zaborze pruskim był

( ... / 1 p.)

13 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Hipolit Cegielski był

( ... / 1 p.)

14 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
Celem polityki zaborcy pruskiego i rosyjskiego w drugiej połowie XIX w. wobec ludności polskiej było
A. utrzymanie polskości.
B. wynarodowienie Polaków.
C. chęć przypodobania się Polakom.
D. zachęcenie Polaków do odzyskania niepodległości.

( ... / 1 p.)

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

( ... / 1 p.)

16 Zaznacz ciąg zawierający wydarzenia ułożone chronologicznie.
A. rugi pruskie; ogłoszenie branki; powstanie robotnicze w Łodzi; założenie Polskiego Stronnictwa
Ludowego.
B. ogłoszenie branki; rugi pruskie; założenie Polskiego Stronnictwa Ludowego; powstanie robotnicze w
Łodzi.
C. ogłoszenie branki; założenie Polskiego Stronnictwa Ludowego; rugi pruskie; powstanie robotnicze w
Łodzi.
D. powstanie robotnicze w Łodzi; ogłoszenie branki; założenie Polskiego Stronnictwa Ludowego; rugi
pruskie.

( ... / 1 p.)

A. 1. i 2. B. 3. i 4.   C. 1. i 3.  D. 2. i 4.

A. Lwów. B. Poznań. C. Lublin. D. Kraków.

A. wielkopolskim przemysłowcem. C. działaczem socjalistycznym.
B. łódzkim fabrykantem. D. wynalazcą i konstruktorem.

1.
Powstanie styczniowe różniło się od innych polskich zrywów
niepodległościowych sposobem prowadzenia walki z wojskami rosyjskim,
który przyjął charakter wojny partyzanckiej.

P F

2.
Bezpośrednią konsekwencją powstania styczniowego była polityka rusyfikacji,
która polegała na zwalczaniu wszelkich przejawów polskości, przeciwko
czemu zbuntowały się dzieci we Wrześni.

P F

3.
Przejawem autonomii Galicji była polonizacja szkolnictwa i administracji oraz
wzmożona aktywność polityczna, czego przejawem było utworzenie w
Krakowie Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego.

P F


