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

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

klasa 7 Ziemie polskie po Wiośnie Ludów 4

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

( ... / 1 p.)

2 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
W ramach przeprowadzanych w Królestwie Polskim reform po wojnie krymskiej car
A. podjął współpracę z polską emigracją w Paryżu.
B. zapowiedział przyznanie Polakom autonomii.
C. zniósł stan wojenny i złagodził represje.
D. powołał dwuizbowy polski parlament.

( ... / 1 p.)

3 Przyporządkuj informacje do odpowiedniego powstania.

1. _____ 2. _____

( ... / 1 p.)

4 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.)

5 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.)

6 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.)

7 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Dekret carski o uwłaszczeniu chłopów w Królestwie Polskim został wydany

( ... / 1 p.)

8 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Hipolit Cegielski był

( ... / 1 p.)

9 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Pierwsza partia polityczna, która powstała na ziemiach polskich, to

( ... / 1 p.)

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

( ... / 1 p.)

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

1. Powstanie styczniowe A. detronizacja Mikołaja I
2. Powstanie listopadowe B. objęcie przywództwa nad powstaniem przez

Romualda Traugutta
C. bitwa pod Ostrołęką
D. działalność podziemnego państwa polskiego

A. 1861 r. B. 1863 r. C. 1864 r. D. 1866 r.

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

A. Wielki Proletariat. C. Polskie Stronnictwo Ludowe.
B. Liga Narodowa D. Polska Partia Socjalistyczna.

A. Roman Dmowski. B. Kazimierz Sosnkowski. C. Józef Haller. D. Józef Piłsudski.
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11 Przyporządkuj do opisów nazwy partii.

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 1 p.)

12 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Jednym z najbardziej znanych polskich autorów powieści historycznych był

( ... / 1 p.)

13 Przyporządkuj do poniższych postaci odpowiednią informację z nimi związaną.

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 1 p.)

14 Przyporządkuj poszczególnym osobom odpowiadające im informacje.

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

( ... / 1 p.)

1. Do celów tej partii należały walka o niepodległość
i przeprowadzenie reform społecznych w odrodzonej
Polsce.

A. Stronnictwo Ludowe

2. Ugrupowanie to odrzucało ideę walki o
niepodległość, a za najważniejszą sprawę uznawało
wprowadzenie ustroju socjalistycznego na drodze
rewolucji.

B. Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy

3. Członkowie tej partii uważali, że najważniejsze są
interesy narodu polskiego, przeciwstawiali się
wynarodowieniu, dążyli do niepodległości.

C. Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne

D. Polska Partia Socjalistyczna

A. Bolesław Prus. C. Stanisław Wyspiański.
B. Henryk Sienkiewicz. D. Jan Kasprowicz.

1. Andrzej Zamoyski A. przemysłowiec poznański
2. Hipolit Cegielski B. organizator kas spółdzielczych w Galicji
3. Roman Dmowski C. jeden z przywódców „białych"

D. polityk związany z ruchem narodowym
E. jeden z przywódców „czerwonych”

1. Romuald Traugutt A. naczelnik rządu Królestwa Polskiego, prowadził
ugodową politykę wobec cara

2. Aleksander Wielopolski B. ostatni dyktator powstania styczniowego
3. Roman Dmowski C. polski polityk, działacz PPS
4. Ignacy Daszyński D. ideolog polskiego ruchu narodowego, stał na czele

m.in. Ligi Narodowej
5. Ludwik Waryński E. ideolog polskiego ruchu socjalistycznego, założył

Wielki Proletariat
F. działacz socjalistyczny i niepodległościowy, stał na
czele PPSD


