Klasa 7c
Temat: Powtórzenie wiadomości

Wykonajcie poniższe zadania. Wystarczy jak podacie mi same odpowiedzi, np:
Zadanie 1 G
Zadanie 2 Gdańsk/ Towarzystwo Polskie

Zadanie 1. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Namiestnikiem Królestwa Polskiego był
A. wielki książę Konstanty.
B. Józef Zajączek.

C. Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki.
D. Adam Jerzy Czartoryski.

Zadanie 2. Skreśl w nawiasie błędne informacje, tak aby powstały.
Powstanie listopadowe wybuchło w (Krakowie / Warszawie).
Walerian Łukasiński założył (Towarzystwo Patriotyczne / Towarzystwo Filaretów).

Zadanie 3. Wstaw znak „x” obok trzech skutków powstania listopadowego
....... wcielenie Rzeczypospolitej Krakowskiej do Rosji
.... ...wprowadzenie Statutu organicznego
.... ...otwarcie nowego uniwersytetu w Królestwie Polskim
.... ...likwidacja armii i sejmu Królestwa Polskiego
.... ...uwłaszczenie chłopów w zaborze rosyjskim
.... ...budowa Cytadeli w Warszawie

Zadanie 4. Każdemu opisowi przyporządkuj odpowiadającą mu nazwę instytucji – wybierz ją
spośród oznaczonych literami A–C.

1. Instytucja działająca w Warszawie, skupiająca uczonych, literatów i osoby publiczne
zainteresowane rozwojem nauki i kultury w służbie narodu. – .......................
2. Instytucja działająca we Lwowie, zajmująca się działalnością naukową, bibliotekarską i
wydawniczą. – .......................
3. Instytucja działająca w Kórniku pod Poznaniem, gromadząca dzieła sztuki iwartościowe
zbiory biblioteczne. – .......................
A. Towarzystwo Przyjaciół Nauk
B. Zakład Narodowy im. Ossolińskich
C. Biblioteka Kórnicka
Zapisz po jednej przyczynie i jednym skutku podanych wydarzeń.
A. wprowadzenie Statutu organicznego
B. Wiosna Ludów w Wielkopolsce

Zadanie 5. Przeczytaj tekst źródłowy i dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród
podanych

.[...] zaświeciła przygnębionemu narodowi naszemu nadzieja oswobodzenia się i
powrotudo niepodległego życia. W nocy 29 listopada garstka młodzieży dała
hasło do boju, a jużna nowy rok [...] mieliśmy wojska do 30 tysięcy i rząd
narodowy. [...]Błyskawicą przeleciała wieść znad Wisły do Niemna i Dniestru
po Dniepr i Dźwinę izapaliła do boju Litwę naszą i Żmudź. [...] Schadzała się
nocami młodzież w Wilnie i pomniejszych miastach, zjeżdżali się na narady
starzy i młodzi patrioci.
Źródło: Pamiętniki Ignacego Domejki, z autografów wydał J. Tretiak, Kraków 1908, s. 3.

Autor opisał wydarzenia dotyczące
A. wydarzeń Wiosny Ludów w Galicji.
C. powstania krakowskiego. B. powstania w Wielkopolsce.
D. powstania listopadowego.

Zadanie 6. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące mapy są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie
jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

1. Polacy migrowali do państw położonych we wschodniej części kontynentu europejskiego.
P/F
2. Ukazana na mapie migracja Polaków miała głównie charakter ekonomiczny. P / F

