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

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

Klasa 7 Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim 2

1 Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
Decyzje kongresu wiedeńskiego w opinii Kajetana Koźmiana [fragment] 
Kiedy kongres [wiedeński] tak szczupłym zakresem ścisnął nasze nadzieje, że nawet z tego drobnego Księstwa
odcięto Poznańskie, nie zostaje nam jak tylko na zawsze przywiązać się do Rosji, i na nią rachować, że może
nas dla własnego interesu powiększy.

Źródło: Pamiętniki Kajetana Koźmiana, obejmujące wspomnienia od roku 1815, Kraków 1865, s. 2.
Według Kajetana Koźmiana po 1815 r. przywiązanie się do Rosji było konieczne dla

( ... / 1 p.)

2 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Namiestnikiem Królestwa Polskiego był

( ... / 1 p.)

3 Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy
fałszywych.
Wspomnienia Seweryna Goszczyńskiego. Noc listopadowa. 
Wkroczyliśmy wreszcie na Nowy Świat. [...] Weszliśmy jakby w pustkę, jakby w atmosferę grobu. Żadnego
ruchu, żadnego życia; domy pozamykane, okna podobnież. Na próżno wołamy „do broni”, bijemy w drzwi i
okiennice kolbami karabinów. Żaden głos, żaden ruch życia nie odpowiada. Smutek, oburzenie, w końcu
pewna wściekłość opanowuje nasz oddział. Wchodzimy na Krakowskie Przedmieście. Oblicze i atmosfera ta
sama.

Źródło: Wiek XIX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 176.

( ... / 1 p.)

4 Przyporządkuj  informacje do poniższych organizacji. 

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 1 p.)

5 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Powstanie listopadowe nie objęło swoim zasięgiem

( ... / 1 p.)

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

( ... / 1 p.)

A. Galicji. C. Królestwa Polskiego.
B. Rzeczypospolitej Krakowskiej. D. Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

A. wielki książę Konstanty. C. Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki.
B. Józef Zajączek. D. Adam Jerzy Czartoryski.

1. Autor cytowanych wspomnień był członkiem sprzysiężenia Piotra
Wysockiego. P F

2. Przedstawione w tekście wydarzenia rozegrały się w Królestwie Polskim. P F

3. Mieszkańcy Krakowskiego Przedmieścia udzielili wsparcia wzywającym do
walki powstańcom. P F

1. Sprzysiężenie Podchorążych A. założyciel organizacji po jej rozbiciu dożywotnio
pozostał w więzieniu

2. Towarzystwo Patriotyczne B. organizacja studencka, której celem było
samokształcenie

3. Towarzystwo Filomatów C. dążenie do odbudowy państwa polskiego w
granicach przedrozbiorowych
D. organizacja założona w szkole wojskowej
E. walka o niepodległość Polski i opracowanie planu
powstania
F. członkowie tej organizacji byli inicjatorami
powstania listopadowego
G. działalność w Wilnie

A. Litwy. C. Królestwa Polskiego.
B. Wołynia i Podola. D. Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

A. Piotr Wysocki. B. Józef Chłopicki. C. Ignacy Prądzyński. D. Walerian Łukasiński.
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7 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Opozycyjną wobec cara grupę posłów w Królestwie Polskim nazywano od pochodzenia:

( ... / 1 p.)

8 Przyporządkuj każdemu opisowi odpowiadającą mu nazwę ugrupowania politycznego, wybierając
spośród oznaczonych literami A–C. 

( ... / 2 p.)

9 Zaznacz trzy skutki powstania listopadowego.
A. wcielenie Rzeczypospolitej Krakowskiej do Rosji
B. wprowadzenie Statutu organicznego
C. otwarcie nowego uniwersytetu w Królestwie Polskim
D. likwidacja armii i sejmu Królestwa Polskiego
E. uwłaszczenie chłopów w zaborze rosyjskim
F. budowa Cytadeli w Warszawie

( ... / 1 p.)

10 Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij hasło.
1. Prąd literacki i artystyczny na ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX w.
2. Magazyn z bronią zdobyty podczas nocy listopadowej.
3. Hotel ………. – siedziba księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Paryżu.
4. Nazwisko jednego z założycieli Towarzystwa Filomatów.
5. Wybitny polski pianista i kompozytor, żył w pierwszej połowie XIX w.
6. Imię generała Chłopickiego.
7. Nazwisko bohaterki powstania listopadowego walczącej na Litwie.

HASŁO: …………………………………………………………………………… 
Wyjaśnienie: 

( ... / 5 p.)

11 Przyporządkuj podanym postaciom związane z nimi wydarzenia...

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

( ... / 2 p.)

A. radomianami. B. kaliszanami. C. kielczanami. D. łowiczanami.

1. Odrodzona, niepodległa Polska demokratyczną będzie. Wszyscy bez różnicy wyznań i rodu odbiorą w niej
umysłowe, polityczne i socjalne usamowolnienie, nowy porządek, obejmujący własność, pracę, przemysł [...].
Odrodzona Polska arystokratyczną Rzecząpospolitą być nie może.

Źródło: Polska nad brzegami Wisły i w emigracji, Poitiers 1840, s. 105.
2. Nie chcemy więc rozdawnictwa pomiędzy włościan prawem dziedzicznej, indywidualnej własności ziemi z
prawa do ludu całego należącej [...]. Chcemy, ażeby własność [...] jako związek łączący w jedno
społeczeństwo pojedyncze jego członki, należała też nie do nich, lecz do całego ich zbioru, do stowarzyszenia
[...].

Źródło: Lud Polski w Emigracji 1835–46, Jersey 1854, s. 26.
A. Hôtel Lambert
B. Gromady Ludu Polskiego
C. Towarzystwo Demokratyczne Polskie

1. Jakub Szela A. powstanie krakowskie
2. Edward Dembowski B. rabacja galicyjska
3. Ludwik Mierosławski C. Wiosna Ludów na Węgrzech
4. Józef Bem D. Wiosna Ludów w Galicji

E. Wiosna Ludów w Wielkopolsce


