
Zadanie na sobotę 

KRZYŻÓWKA – POWSTANIA NARODOWE 

 

 



 
1. Dowódca w bitwach pod Płockiem i Krzywosądzem w czasie powstania styczniowego. 

2. Jakub ..., przywódca powstania chłopskiego z 1846 roku. 

3. Stowarzyszenie Niemojowskich. 

4. Wysłanie wojsk polskich do tego kraju stało się bezpośrednią przyczyną powstania 

listopadowego. 

5. Zakład na Solcu - pierwotny sygnał do rozpoczęcia powstania listopadowego. 

6. Pieśń powstańców listopadowych. 

7. 26 V 1831 - bitwie tej odznaczył się Józef Bem. 

8. Twierdza warszawska - więzienie - powstała w czasie nocy paskiewiczowskiej. 

9. Określenie kojarzące się ze styczniem 1863 roku. 

10.Walczył w powstaniu listopadowym, styczniowym i w Wiośnie Ludów na ziemiach 

pruskich. 

11. Rzeczpospolita ... - przestała istnieć po powstaniu z 1846 roku. 

12. II namiestnik Królestwa Polskiego. 

13. Powstanie, które miało miejsce w latach 1830-31. 

14. Kraj ... - utworzony po powstaniu styczniowym z ziem Kongresówki. 

15. Pierwszy dowódca wojsk rosyjskich w powstaniu listopadowym. 

16.Siedziba Konstantego, którą zamierzali opanować powstańcy z 1830 roku. 

17. Piotr ..., organizator spisku w Szkole Podchorążych Piechoty. 

18. Powstanie trwające od 1863 do 1864 roku. 

19. 29/30 listopada 1830 - ... listopadowa. 

20. Noc ... - okres represji rosyjskiej po powstaniu listopadowym 

 

21.Wojciech ..., dowodził armią Królestwa Sardynii w czasie Wiosny Ludów. 

22. Hotel ... - stronnictwo polityczne zgromadzone wokół Adama Kazimierza Czartoryskiego 

w Londynie. 

23. Proces narzucenia siłą języka, tradycji, kultury i religii rosyjskiej. 

24. gen. Jerzy ..., zwany "grabarzem powstania listopadowego". 

25.Wymyślił plan ataku na Rosję, lecz nie został on wykorzystany przez ówczesnego 

dowódcę powstania listopadowego - Jana Skrzyneckiego. 

 

26. W styczniu 1831 roku sejm polski zdetronizował tą dynastię. 

27. Zbrojne wystąpienie chłopów przeciwko szlachcie w 1846 roku. 

28. Wielka ... - wysiedlenie Polaków z kraju do Francji po powstaniu listopadowym. 

29.Aleksander ..., zwolennik polityki prorosyjskiej, twórca Szkoły Głównej w Warszawie, 

przywrócił język polski do szkolnictwa i administracji. 

30. Franciszek ..., gubernator Galicji w czasie Wiosny Ludów. 

31. Dzielnica Warszawy, ostatnia poddała się w powstawaniu listopadowym. 

32.Stronnictwo patriotyczne przed powstaniem styczniowym, na czele z Jarosławem 

Dąbrowskim. 

33. Piotr ..., autor "Złotej książeczki" 

 

HASŁO - .......................................................................................................................... 


