
Powstanie Listopadowe 29.11.1830 r. – 1831 r. – karta zadao 

_________________________________________________________________________________ 

1. Dopisz imię i nazwisko postaci do podanego opisu 

Imię i nazwisko Opis 

 Podporucznik, który stał na czele Sprzysiężenia w Szkole Podchorążych 
Piechoty. Zaplanował wybuch Powstania Listopadowego. 

 Dowódca armii Królestwa Polskiego, którego nie udało się ująd w Noc 
Listopadową. 

 Książę, który stanął na czele delegacji wysłanej na rozmowy do cara. 
 

 Pierwszy dyktator Powstania Listopadowego. Ustąpił po fiasku 
negocjacji z carem. 

 Car z dynastii Romanowów, który został zdetronizowany przez polski 
sejm 25.01.1831 r. 

 Publicysta, jeden z przywódców Towarzystwa Patriotycznego 
 

 Historyk jeden z przywódców Towarzystwa Patriotycznego. 
 

 Książę, współautor  konstytucji Królestwa Polskiego. Stał na czele 
Rządu Narodowego podczas Powstania Listopadowego.  

 Dyktator, który stanął na czele armii Królestwa Polskiego po 
detronizacji cara. 

 Trzeci dyktator Powstania Listopadowego, mianowany po bitwie pod 
Grochowem. 

 Generał, oficer sztabowy, który zaplanował bitwy pod Wawrem, 
Dębem Wielkim oraz Iganiami. 

 Czwarty dyktator Powstania Listopadowego. Objął tę funkcję w 
sierpniu 1831 r. Opanował rozruchy w Warszawie. 

 Generał, dowódca artylerii, który dowodził obroną Woli. Zginął 
podczas rzezi. 

 Piąty dyktator Powstania Listopadowego. Otrzymał te funkcję po 
zajęciu przez Rosjan Warszawy. 

 

2. Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej dopisując obok numer 

 

             Bitwa pod Olszynką Grochowską (pod Grochowem) 

             Powołanie Rządu Narodowego na czele z Adamem Jerzym Czartoryskim 

             Wybuch powstania na Litwie, Wołyniu i Podolu 

             Rozruchy w Warszawie, podczas których powieszono ludzi podejrzanych o zdradę.  

             Bitwa pod Ostrołęką 

             Detronizacja cara i wybuch wojny polsko – rosyjskiej  

             Zajęcie Warszawy przez Rosjan 

             Bitwy pod Wawrem, Dębem Wielkim i Iganiami 

             Upadek powstania na Litwie, Wołyniu i Podolu 

             Obrona Woli przez gen. Józefa Sowioskiego. 



3. Ocena Powstania Listopadowego. Wskaż trzy pozytywy i trzy negatywy Powstania 
Listopadowego. 

Plusy Minusy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zastanów się czy powstanie miało szanse zakooczyd się powodzeniem. Jakie działania, twoim 

zdaniem, powinny podjąd władze polskie by zwiększyd szanse na zwycięstwo?  
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5. Zadanie domowe 

Sporządź  krótkie biogramy gen. Józefa Sowioskiego, gen. Józefa Chłopickiego, gen. Ignacego 

Prądzyoskiego, gen. Józefa Dwernickiego. Skorzystaj ze źródeł internetowych lecz dokonaj selekcji 

informacji wybierając najważniejsze  – biogramy mogą mied maksymalnie po 10 zdao.  


