
1. Kiedy wybuchło powstanie styczniowe: 

a. 20/21 stycznia 1863 roku 

b. 23/24 stycznia 1864 roku. 

c. 22/23 stycznia 1863 roku. 

2. Ostatnim dyktatorem powstania był: 

a. Ludwik Mierosławski 

b. Piotr Wysocki 

c. Romuald Traugutt 

3. Jedną z przyczyn wybuchu powstania, było powstanie dwóch obozów 

politycznych: 

a. białych i czarnych 

b. białych i czerwonych 

c. czerwonych i czarnych 

4. Przed wybuchem powstania do Warszawy przyjeżdża car Aleksander 

II, spotyka się ze szlachtą polską , która pragnie szerszej autonomii. Car 

wypowiada do Polaków następujące słowa: 

a. ,, Panowie, marzenia to dobra sprawa, więc marzcie’’ 

b. ,, Panowie, przede wszystkim porzućcie marzenia, porzućcie marzenia!’’. 

c. ,, Panowie, marzenia to nie dla Was’’. 

5. Przed wybuchem powstania styczniowego Polacy rozpoczęli: 

a. pokojowe manifestacje uliczne, nabożeństwa za pomyślność Ojczyzny, 

obchody rocznicowe. 

b. bójki uliczne, strajki szkolne, manifestacje uczniów. 

c. śpiewaki piosenki rosyjskie, recytowali wiersze poetów rosyjskich. 

6. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania styczniowego było 

ogłoszenia branki: 

a. czyli poboru polskich kobiet do wojska rosyjskiego 

b. czyli poboru studentów do wywózki na Syberię 

c. czyli poboru młodych Polaków do armii rosyjskie , nawet na 25 lat. 

7. Tymczasowy Rząd Narodowy ogłosił Manifest w nocy 22 stycznia 

1863 roku, w którym wzywał naród Polski, Litewski i Rusi do walki pod 

sztandarem: 

a. Orła Białego, Orła Czarnego i Pogoni 

b. Orła, Pogoni i Archanioła Michała 

c. Pogoni, Orła Białego i Orła Czarnego 

8. Pierwszym dyktatorem powstania był: 

a. Aleksander Wielopolski 

b. Ludwik Mierosławski 

c. Zygmunt Sierakowski 



9. Manifest z 22 stycznia 1863 roku, ogłasza: 

a. wybuch powstania, wzywa do wspólnej walki Polaków, Litwinów i 

Ukraińców 

b. ogłasza uwłaszczenie chłopów i mówi by walki nie wywoływać 

c. wzywa do walki Polaków za dwa lata, kiedy się lepiej przygotują. 

10. Powstanie miało charakter wojny: 

a. błyskawicznej 

b. partyzanckiej 

c. szarpanej 

11. Podczas powstania styczniowego odbyło się: 

a. 30 bitew 

b. 1200 potyczek 

c. 200 potyczek 

12. Ile lat temu wybuchło powstanie styczniowe: 

a. 157 lat temu 

b. 258 lat temu 

c. 158 lat temu 

13. Powstanie styczniowe było przedstawiane na różnych płótnach, 

tematyka przygotowań i walk cieszyła się popularnością u malarza: 

a. Jana Matejki 

b. Artura Grottgera 

c. Stanisław Wyspiańskiego 

14. Rosjanie w kwietniu 1864 roku aresztują Traugutta i skazują na 

karę: 

a. wywóz na Syberię 

b. kara śmieci przez rozstrzelanie 

c. kara śmierci przez powieszenie 

 

15. Po upadku powstania wielu Polaków trafia do surowego więzienia 

w Warszawie: 

a. na Pawiak 

b. do Cytadeli 

c. na Majdanek 

16. Kiedy kończy się powstanie styczniowe: 

a. wiosną 1864 roku 

b. jesienią 1864 roku 

c. zimą 1864 roku 



17. Po upadku powstania wielu Polków zostaje skazanych na wywóz na 

Syberię, historię tych Polaków opisał pędzlem na obrazach ( Zsyłka, 

Zakładanie kajdan, Odpoczynek podczas drogi i.t.d.) 

a. Rafael Santi 

b. Aleksander Sochaczewski 

c. Mikołaj Kopernik 

18.Na terenie Lubelszczyzny toczyły się potyczki w następujących 

miejscowościach: 

a. Puławy, Radom, Łódź 

b. Żyrzyn, Chruślina, Urzędów 

c. Warszawa, Staszów, Łuków 

19.Podstawową bronią polskich powstańców były: 

a. kosy, myśliwskie sztucery 

b. szable, noże 

c. granaty, kosy 

20. Bitwa pod Chruśliną odbyła się : 

a. 4 lipca 1863 roku 

b. 4 sierpnia 1863 roku 

c. 4 września 1863 roku 

21.Bitwą pod Chruśliną dowodził: 

a. Jarosław Dąbrowski 

b. Aleksander Wielopolski 

c. Michał ,, Kruk’’ Heydenreich 

22. Jak nazywał się rosyjski pułkownik, który przegrał bitwę pod 

Chruśliną: 

a. pułkownik Szaszło 

b. pułkownik  Kutuzow 

c. pułkownik Miednikow 

23. Jakie były skutki powstania styczniowego: 

a. Wielka Emigracja 

b. konfiskata mienia powstańców 

c. poszerzenie granic Królestwa Polskiego 

24. Kto z niżej wymienionych nie był dyktatorem powstania: 

a. Aleksander Wielopolski 

b. Ludwik Mierosławski 

c. Marian Langiewicz 

25.Wydarzenie, które przyczyniło się do upadku powstania 

styczniowego, to: 

a. ogłoszenie przez cara amnestii dla uczestników powstania 



b. uwłaszczenie chłopów przez cara 

c. ogłoszenie branki do wojska carskiego 

26. Wskaż dwóch najwybitniejszych dowódców oddziałów 

powstańczych: 

a. Ludwik Mierosławski 

b. Zygmunt Sierakowski 

c. Józef Hauke-Bosak 

27. Wskaż dwie cechy charakterystyczne dla powstania styczniowego: 

a. dominują duże bitwy 

b. walki miały charakter działań partyzanckich 

c. powstańcy formowali oddziały wojskowe 

28. Wskaż dwie cechy oddziałów partyzanckich: 

a. większość żołnierzy walczyła w codziennym cywilnym stroju 

b. żołnierze posiadali jednolite umundurowanie 

c. część żołnierzy uzbrojona była we własną bardzo różnorodną broń 

 

 

 

 

 

 

 


