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Temat: Powstańcy styczniowi i podziemne państwo, o polską mowę 

 

1. Przeczytaj uważnie temat (str. 126-129) zapisz notatkę do zeszytu. 

Po upadku Napoleona, na kongresie wiedeńskim w 1815 roku 

zlikwidowano Księstwo Warszawskie. Zaborcy znowu podzielili się 

ziemiami polskimi. Powstały: Królestwo Polskie połączone z Rosją, 

Wielkie Księstwo Poznańskie połączone z Prusami oraz Galicja, czyli 

ziemie polskie pod zaborem austriackim. Polacy przez XIX wiek będą 

będą organizować zbrojne wystąpienia przeciwko zaborcom, czyli 

powstania. 

 

1830 r. - wybuch powstania listopadowego 

To powstanie miało szansę zwycięstwa gdyż Królestwo Polskie miało 30 

tysięcy wojska. Po jego upadku car Rosji – Mikołaj I wprowadził represje 

przeciw Polakom: zsyłki na Syberię, kary śmierci i więzienia, 

wybudowano Cytadelę w Warszawie. Odpowiedzią Polaków była 

konspiracyjna działalność, tajne organizacje. Od 1860 roku organizowano 

na ulicach Warszawy manifestacje patriotyczne podczas, których śpiewano 

polskie pieśni narodowe. Powstały dwa obozy polityczne: Biali i 

Czerwoni, którzy przygotowali kolejne powstanie. 

 

22/23 stycznia 1863 r. - wybuch powstania styczniowego 

• Cel: walka o niepodległość 

• Bezpośrednia przyczyna: branka, czyli pobór Polaków do wojska 

rosyjskiego 

• Partie: oddziały ochotników powstańców 

• Walka metodą partyzancką, czyli ataki z ukrycia. Powstało 

polskie państwo podziemne 

• Uwłaszczenie chłopów, czyli nadanie im ziemi na własność 

• Wiosna 1864 r. - upadek powstania. Stoczono 1200 potyczek i 

bitew, 20 000 powstańców poległo 

• Represje: zsyłki na Syberię, likwidacja Królestwa Polskiego (Kraj 

Przywiślański) 

• Wprowadzenie języka rosyjskiego do szkół i urzędów – 

rusyfikacja Polaków. 

2. Napisz z podręcznika jaką rolę w powstaniu odegrał Romuald 



Traugutt? 

3. Przeczytaj temat ,,O polską mowę” - str.130-133 i odpowiedz na 

pytania: 

• Wyjaśnij pojęcia: rusyfikacja, germanizacja, Rugi pruskie 

• W jaki sposób Rosjanie rusyfikowali Polaków? Jak Polacy walczyli z 

germanizacją pod zaborem pruskim (str.131), Kim był Michał 

Drzymała (str.132), Dlaczego polskie dzieci strajkowały w szkole we 

Wrześni w 1901 r. (str.132), O czym opowiada pieśni pt:,,Rota” 

napisana przez Marię Konopnicką? 

4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń. 

 

 


