TEST
TEST O TADEUSZU KOŚCIUSZCE PRZEPROWADZONY PRZEZ TELEWIZJĘ POLSKĄ
PROGRAMU PIERWSZEGO Z OKAZJI 200 ROCZNICY ŚMIERCI GENERAŁA.
1. Jak nazywały się ochotnicze oddziały chłopskie biorące udział w insurekcji kościuszkowskiej?
a) kosynierzy
b) kirasjerzy
2. Po śmierci Kościuszki, w latach 1820-1823 został usypany na jego cześć ziemny kopiec. Gdzie?
a) w Warszawie
b) w Krakowie
3. Który ze słynnych oddziałów polskich sił zbrojnych na Zachodzie w czasie II wojny światowej nosił imię
Tadeusza Kościuszki?
a) Pierwsza Dywizja Pancerna
b) Dywizjon 303
4. Za męstwo i odwagę okazaną podczas brawurowego ataku na artylerię rosyjską w bitwie pod Racławicami
jeden z kosynierów otrzymał nazwisko Głowacki. Który?
a) Jakub Szela
b) Wojciech Bartos
5. W 1794 roku Kościuszko złożył przysięgę narodowi polskiemu i ogłosił  się Najwyższym Naczelnikiem Siły
Zbrojnej Narodowej. Stało się to:
a) na Rynku Głównym w Krakowie
b) na Placu Zamkowym w Warszawie
6. Które z poniższych wydarzeń historycznych jest wcześniejsze?
a) uchwalenie Konstytucji 3 maja
b) insurekcja kościuszkowska
7. W wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych Kościuszko ufortyfikował obóz wojskowy przekształcając
go w potężną twierdzę. Dziś to siedziba znanej uczelni:
a) West Point
b) Sacramento
8. Jakie hasło widniało na sztandarze kosynierów 1794 roku?
a) Żywią y Bronią
b) Za Wolność i Lud
9. Jak miała na imię ukochana młodego Tadeusza Kościuszki, córka hetmana Józefa Sosnowskiego, którą
planował porwać po odrzuceniu oświadczyn przez ojca panny?
a) Maryla
b) Ludwika
10. Ostatnie lata swojego życia Tadeusz Kościuszko spędził:
a) w rodowym majątku Siechnowicze
b) w mieście Solura w Szwajcarii
11. Król Stanisław August odznaczył Kościuszkę za mężną postawę w bitwie pod Dubienką podczas wojny
z Rosją w 1792 roku:
a) orderem Virtuti Militari
b) Krzyżem Walecznych
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12. W której bitwie insurekcji Naczelnik został ranny, wskutek czego dostał się do niewoli?
a) pod Szczekocinami
b) pod Maciejowicami
13. W 1794 roku Kościuszko wydał odezwę rozpoczynającą sie od słów: „Ozdobo rodzaju ludzkiego! Płci
piękna! (...) współobywatelki!  O co w niej apelował do kobiet?
a) o wstępowanie w szeregi armii ochotniczej
b) o wyrób opatrunków dla wojska
14. Kościuszko ledwie uszedł z życiem, gdy szkuner, którym podróżował, rozbił się podczas sztormu
u wybrzeży Martyniki. Stało się to, gdy płynął z Francji:
a) do Polski
b) do Ameryki
15. Według poglądów Tadeusza Kościuszki, wyrażanych w broszurze „Czy Polacy mogą wybić się
na niepodległość”, aby odzyskać wolność, Polacy powinni:
a) samodzielnie podejmować próby walki zbrojnej
b) liczyć na przychylność Napoleona
16. W 1769 roku Kościuszko wyjechał do Paryża, aby przy finansowym wsparciu króla kontynuować naukę.
W jakiej szkole?
a) w Szkole  Artylerii
b) w Akademii Malarstwa i Rzeźby
17. Z rąk George`a Washingtona Kościuszko otrzymał w 1784 r. Order Cyncynata, nadawany zasłużonym dla
wojny o niepodległość. Dostał od niego także:
a) parę pistoletów i szablę
b) egzemplarz Konstytucji Stanów  Zjednoczonych  
18. Opuszczając w 1798 r. Stany Zjednoczone Kościuszko w testamencie polecił, aby wszystkie pozostawione
fundusze jego przyjaciel Thomas Jefferson przeznaczył:
a) dla ukochanej córki  dowódcy, gen. Philipa Schuylera
b) na wyzwolenie i wykształcenie niewolników
19. Góra Kościuszki, odkryta i nazwana w 1840 r. przez polskiego podróżnika Pawła Strzeleckiego,
to najwyższy szczyt:
a) Gór Skalistych
b) Alp Australijskich
c) Gór Błękitnych
20. „Nędzne bydlę!” – czyje to słowa o Kościuszce?
a) carycy Katarzyny Wielkiej
b) angielskiego generała Johna Burgoyne
c) cesarza Napoleona
21. Mereczowszczyzna, gdzie w 1746 r. urodził się Tadeusz Kościuszko, znajduje się obecnie na terytorium:
a) Białorusi
b) Polski
c) Ukrainy
22. Jako organizator dowództwa lekkokonnego pułku żydowskiego uczestniczył w powstaniu 1794 r. kupiec
żydowski, późniejszy oficer Legionów Polskich:
a) Berek Joselewicz
b) Isaac Singer
c) Mordechaj Anielewicz
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23. Gdzie Kościuszko podpisał uniwersał, który przyznawał ograniczoną wolność osobistą chłopom
pańszczyźnianym:
a) koło Puław
b) pod Połańcem
c) w Sandomierzu
24. Tadeusz Kościuszko jest patronem wielu szkół w Polsce, która z poniższych uczelni nie nosi jego imienia?
a) Politechnika Krakowska
b) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
c) Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych  we Wrocławiu
25. Tadeusz Kościuszko nie stronił od przyjemności. Jego nałogiem była:
a) zażywana często tabaka
b) nieustannie palona fajka
c) pita wielokroć w ciągu dnia kawa
26. Tadeusz Kościuszko zmarł w 1817 r. Trumnę z jego ciałem sprowadzono do Krakowa rok później, a urnę
z sercem dopiero w 1927 r. i złożono w Warszawie:
a) w kaplicy królewskiej na Zamku Królewskim
b) w podziemiach Katedry św. Jana
c) na cmentarzu powązkowskim
27. Kościuszko próbował swoich sił w architekturze ogrodowej. W Sosnowicy urządził park ojcu swojej
młodzieńczej miłości, a w Ameryce wykonał projekty ogrodów:
a) w posiadłości Monticello Thomasa Jeffersona
b) w Travellers Rest dla generała Horatio Gatesa
c) w posiadłości Mount Vernon Jerzego Waszyngtona
28. „Od czasów Jana III oto jest pierwsza bitwa, którą wygrali  Polacy bez niczyjej pomocy” – napisał w liście
król Stanisław August Poniatowski. O której bitwie pisał?
a) pod Zieleńcami
b) pod Szczekocinami
c) pod Raszynem
29. Uwięzionego po klęsce powstania Kościuszkę rozkazał uwolnić car Paweł I, ale zażądał przysięgi
wiernopoddańczej. Kościuszko złożył ją, bo w zamian car:
a) zgodził się dać mu wysokie stanowisko
b) obiecał odbudowę Polski pod swoim berłem
c) obiecał zwolnienie kilkunastu tysięcy  polskich jeńców
30. Podczas wojny o niepodległość amerykańskie wojska nękała flota angielska, wpływająca w górę rzek.
Kościuszko zaradził temu, przegradzając ogromnym łańcuchem:
a) rzekę Hudson
b) rzekę Potomall
c) rzekę Delaware
31. Tematyka poniżej wymienionych dzieł malarskich wiąże się z Tadeuszem Kościuszką. Które z nich ma
największą powierzchnię?
a) „Kościuszko pod Racławicami” Jana Matejki
b) „Panorama Racławicka” Jana Styki i Wojciecha Kossaka
c) „Przysięga Tadeusza Kościuszki”  Franciszka Smuglewicza
d) „Widok z okna na Kopiec Kościuszki” Stanisława Wyspiańskiego
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32. Który znany warszawski mieszczanin wspierał Kościuszkę podczas insurekcji w Warszawie?
a) stolarz Mateusz Knote
b) szewc Jan Kiliński
c) krawiec Jakub Dola
d) kupiec Jan Dekert
33. Co otrzymał Kościuszko w prezencie jako „fajkę pokoju” od wodza plemienia Indian Ohio „Małego
Żółwia”, z którym spotkał się w Filadelfii?
a) farby do malowania twarzy w barwy wojenne
b) łuk i strzały
c) parę pistoletów
d) tomahawk
34. Bohaterski udział Tadeusza Kościuszki w wojnie z Rosją w obronie Konstytucji 3 maja przyniósł mu tytuł
honorowego obywatela:
a) Republiki Francuskiej
b) Stanów Zjednoczonych
c) Królestwa Szwecji
d) Imperium Osmańskiego
35. Jak Kościuszko postępował z chłopami, gdy gospodarował we własnym majątku, w Siechnowiczach:
a) uwolnił wszystkich całkowicie od pańszczyzny
b) ograniczył pańszczyznę do 2 dni w tygodniu, a kobiety z niej zwolnił
c) wyzyskiwał chłopów tak samo, jak jego sąsiedzi
d) dał się poznać ze szczególnego okrucieństwa
36. „Kościuszko – to dźwięk, który przeraża ucho tyrana”. Tak o Kościuszce w jednym ze swoich wierszy
napisał:
a) Julian Ursyn Niemcewicz
b) George Byron
c) Aleksander Puszkin
d) Adam Mickiewicz  
ODPOWIEDZI:
1 – a,  2 – b, 3 – b, 4 – b, 5 –a, 6 – a, 7 – a, 8 – a, 9 – b, 10 – b,
11 – a, 12 – b, 13 – b, 14 – b, 15 – a, 16 – b, 17 – a, 18 – b, 19 – b, 20 – a,
21 – a, 22 – a, 23 – b, 24 – b, 25 – c, 26 – a, 27 – b, 28 – a, 29 – c, 30 – a,
31 – b, 32 – b, 33 – d, 34 – a, 35 – b, 36 – b.
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