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TEST SPRAWDZAJĄCY – HISTORIA 1815- 71

1.Wyjaśnij na czym polegała zasada legitymizacji władzy państwowej leżąca u podstaw postanowień
kongresu wiedeńskiego..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2.Na kongresie wiedeńskim dokonano nowego podziału Europy .Jakie ziemie w wyniku tych ustaleń
otrzymały następujące państwa:
a)Austria-..................................................................................................................................................
b)Rosja -...................................................................................................................................................
c)Prusy -.........................................................................................................................................................
d)Anglia -.......................................................................................................................................................
3. Wymień terytoria na które zostało podzielone Księstwo Warszawskie w 1815 r. Ustal ich kolejność
biorąc pod uwagę a) prawa gwarantowane Polakom b) wielkość obszaru

Prawa Obszar
1 1
2 2
3 3
4 4

4.”Żył w latach 1778-1846, książę, polityk konserwatywny .W dobie Księstwa Warszawskiego
zwolennik orientacji rosyjskiej na Litwie, liczył na odbudowę Polski przez cara Aleksandra I . W 1815
członek Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego, w latach 1821-1830 minister skarbu . O kim mowa ?
..........................................
5. Jakie dwa dokumenty złożyły się na program Towarzystwa Demokratycznego ?
a)....................................................................... b)......................................................................
6. Połącz podane poniżej nazwiska z nazwami partii i ugrupowań opozycyjnych
a) Towarzystwo Patriotyczne A Władysław Zamoyski
b) Komitet Narodowy Polski B Walerian Łukasiński
c) Towarzystwo Demokratyczne C Józef Zaliwski
d) Gromady Ludu Polskiego D Stanisław Worcell
e) „kaliszanie” E Joachim Lelewel
f) Zemsta Ludu F Wiktor Heltman
g) Hotel Lambert G W.B. Niemojowscy
7. Podaj daty następujących wydarzeń
a) Rzeczpospolita Krakowska istniała w latach ........................-........................
b) Wojna secesyjna trwała w latach ..........................-.................................
c) Utworzenie Austro –Węgier .............................
d) Ogłoszenie Cesarstwa Niemieckiego ..................................
8. Do podanych pojęć dopisz wyjaśnienia .
a) praca organiczna -....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
b) konserwatyzm -.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................



9. Która z podanych przyczyn wybuchu powstania listopadowego jest fałszywa
a. łamanie praw konstytucyjnych przez carat b rozpowszechnienie się idei romantycznych i
wolnościowych c. feudalny system na wsi d. wydarzenia w Europie

10. Wymień w kolejności chronologicznej dyktatorów i wodzów powstania listopadowego
a)...................................................... b)............................................ c).......................................................
d)...................................................... e).............................................
11. Po upadku powstania listopadowego Prusy, Rosja i Austria zawarły konwencję . Gdzie i kiedy została
podpisana i jaki był jej cel ?.............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
12. Podaj nazwiska 3 przedstawicieli Rządu Narodowego z 1846 roku .
a)................................................. b.............................................. c....................................................
13. Kiedy i dlaczego został powołany parlament frankfurcki ......................................................................
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................14. Za
początek europejskiej Wiosny Ludów uważa się wydarzenia w: a) Francji b) Prusach
d) Włoszech e) Austrii
15. Wiosna Ludów przyniosła ostateczne rozwiązanie sprawy chłopskiej poprzez akty uwłaszczeniowe .
W którym roku zostały ogłoszone a) w Austrii............................ b) Prusach .......................................
16. Wyjaśnij pojęcie monarchia plebiscytarna . Jakiego państwa ona dotyczy ? .........................................
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
17.Polacy w okresie Wiosny Ludów aktywnie włączyli się do walki w imię hasła „Za Waszą ...”
Do podanych niżej nazwisk dopisz państwa w których walczyli Polacy .
a) Józef Bem ....................................... b) Wojciech Chrzanowski .........................................................
b) Ludwik Mierosławski ...................................... d) Henryk Dembiński ................................................
18. Wymień dwie bitwy z okresu Wiosny Ludów w Wielkopolsce
a).......................................................... b).......................................................
19. Podaj nazwiska namiestników Królestwa Polskiego z lat 50 i 60 –tych XIX wieku
a)............................................................ b).........................................................
c)........................................................... d).........................................................
20. Na jakich obszarach działały partie powstańcze dowodzone przez następujące osoby w okresie
powstania styczniowego .
a) Walery Wróblewski -....................................... b) Zygmunt Sierakowski -...........................................
b) Zygmunt Padlewski -.......................................... d) Hauke –Bosak -......................................................
21. Kiedy i między jakimi państwami została zawarta konwencja Alvenslebena ?.....................................
.......................................................................................................................................................................
22.Manifest powstańczy .22stycznia 1863r.
Komitet Centralny jako Tymczasowy Rząd Narodowy (...)
Zastępy młodzieży walczącej, młodzieży poświęconej, ożywione gorącą miłością Ojczyzny, niezachwianą wiarą w
sprawiedliwość i pomoc Boga poprzysięgły zrzucić przeklęte jarzmo lub zginąć . Za nią więc, Narodzie Polski, za nią !!!
W pierwszym zaraz dniu jawnego wystąpienia, w pierwszej chwili rozpoczęcia świętej walki, Komitet Centralny Narodowy
ogłasza wszystkich synów Polski, bez różnicy wiary i rodu, pochodzenia i stanu, wolnymi i równymi obywatelami kraju .
Ziemia, którą Lud rolniczy posiadał dotąd na prawach czynszu lub pańszczyzny staje się od tej chwili bezwarunkową jego
własnością . Właściciele poszkodowani wynagradzani będą z ogólnych funduszy Państwa . Wszyscy komornicy i wyrobnicy,
wstępujący w szeregi obrońców kraju, lub w razie zaszczytnejśmierci na polu chwały, rodziny ich otrzymują z dóbr
narodowych dział obronionej od wrogów ziemi .
Do broni więc Narodzie Polski, Litwy i Rusi, do broni ! Bo godzina wspólnego wyzwolenia już wybiła (...)
A .Nazwij rodzajźródła historycznego
B .Co to jest manifest
C .Jakie zmiany w wyzwolonej Rzeczpospolitej zapowiadali autorzy dokumentu ?



D. Kto i w jakich okolicznościach ogłosił powyższy dokument ?
23. Jakimi motywami kierowały się następujące państwa przystępując do wojny krymskiej .
a) Anglia .......................................................................................................................................................
b) Rosja ........................................................................................................................................................
c) Francja ......................................................................................................................................................
d)Piemont ................................................................................................................................................
24. Wiodącą rolę w zjednoczeniu Włoch odegrało Królestwo ......................................, którego władcą był
............................................... a premierem ......................................... W wynikuporozumienia francusko-
włoskiego zawartego w ....................................... rozpoczął się konflikt ............................-
........................................ Wojska włosko – francuskie odniosły sukces w bitwach pod .........................
i .................................Konflikt został zakończony podpisaniem układu pokojowego w .............................
25. Wymień 2 państwa niemieckie i związane z nimi organizacje, które dążyły do zjednoczenia państwa
niemieckiego . a).................................................. -............................................................
b)......................................................................... -............................................................
26 Przyczyną konfliktu duńsko – niemieckiego w 1864 była sprawa dwóch księstw a...........................
b...................................... Status i ich przynależność została uregulowana w 1866 r. w ramach pokoju
......................................
27 . W 1866 r. z inicjatywy Bismarcka powstaje nowa organizacja polityczno – terytorialna ....................
............................................ pod zwierzchnictwem Prus, w skład której nie weszły 4 księstwa
a)............................................ b)................................................. c).................................................
d)............................................ Konflikt francusko – pruski zaostrzyła sprawa hiszpańska i powołanie na
tron hiszpański ........................................ ..........Bezpośrednią przyczyną wojny była
jednak........................................................................................................................................................
28. Uzupełnij tabelę . Układ sił w wojnie secesyjnej.

Zagadnienia Północ Południe
Prezydent 1 1
Generałowie 1

2
1
2

Stolice 1 1

Podaj 2 bitwy w czasie wojny secesyjnej a)........................................ b ......................................................
29 . Jakie stanowisko zajęły państwa europejskie wobec wojny secesyjnej
a) Anglia, Francja ........................................................................................................................................
30 . Podaj nazwiska 5 działaczy socjalizmu utopijnego a)................................. b)......................................
c)........................................... d)....................................................... e)..........................................................
31 . Na podstawie tekstuźródłowego odpowiedz na zamieszczone pytania
Z „Adresu Sejmu Galicyjskiego do cesarza z 10 grudnia 1866r.
(...)/czerpiemy też najmiłościwszy panie, we własnym już, a głębokim przekonaniu, tę podnoszącą serca wiarę, że w moc
opatrznościowego przeznaczenia i wiedziona dziejów koniecznością, Austria, aby być i silniej niż kiedy zakwitnąć, będzie w
wewnętrznym swym ustroju najmocniejszym wyrazem poszanowanej wolności, a na zewnątrz tarczą cywilizacji Zachodu, praw
narodowości, ludzkości i sprawiedliwości (...)
Takie posłannictwo było udziałem naszym przez długie wieki . Bez obaw y więc odstępstwa od myśli naszej narodowej, z
wiarą w posłannictwo Austrii i z ufnością w stanowczość zmian, które twoje monarsze słowo jako niezmienny zamiar wyrzekło,
z głębi serc naszych oświadczamy,że przy tobie, najaśniejszy panie, stoimy i stać chcemy .
Z całego też serca, w uczuciu niezachwianej wierności wołamy: Oby Bóg ciebie, najmiłościwszy cesarzu i królu nasz ochraniał i
błogosławił .
A. Jaki był stosunek Sejmu Galicyjskiego do sprawy niepodległości ?....................................................
......................................................................................................................................................................\
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
B . Jakie ugrupowanie reprezentowali autorzy powyższego tekstu ?............................................................



......................................................................................................................................................................
32. W drugiej połowie XIX w. Polacy w zaborze austriackim uzyskali dogodne warunki do rozwoju
narodowego . Ludność otrzymała prawo wybierania ..............................................., który decydował o
niektórych sprawach Polaków . Na czele administracji stał ........................... mianowany przez cesarza .
Najważniejszą instytucją naukową o charakterze ogólnonarodowym była założona w Krakowie ..............
........................................., a największą placówką naukową i wydawniczą .........................we Lwowie .
34 . Nazwij ustrój polityczny, który przedstawia poniższy schemat .

MONARCHA

Rząd wyznaczany przez monarchę w.g. uznania

Większość parlamentarna ma niewielki wpływ na skład rządu

PARLAMENT

Wybory z ograniczoną ordynacją

SPOŁECZEŃSTWO

Wpisz nazwę ustroju politycznego przedstawionego na schemacie -....................................................


