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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII 

KLASY IV – VIII 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4 w Hajnówce 

 

1. Dokument określający przedmiotowy system oceniania. 

 

 Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce, Dział XIII: Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania. 

 

2. Obszary aktywności podlegające ocenie. 

 

Na lekcjach historii oceniane będą: 

 czytanie mapy i korzystanie z atlasu, 

 analiza tekstu źródłowego, 

 posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu chronologii, obliczanie czasu wydarzeń, długości ich trwania, umieszczenie ich na 

taśmie czasu, 

 umiejętność łączenia faktów, myślenia przyczynowo – skutkowego, porównania epok, ustrojów politycznych, społecznych i 

gospodarczych na przestrzeni dziejów, 

 wypowiedzi ustne, 

 wypowiedzi pisemne (zadania domowe, wypracowania na tematy historyczne), 

 sprawdziany pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki), 
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 zaangażowanie i wkład pracy ucznia, 

 udział w konkursach historycznych, 

 praca w grupie, 

 prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń. 

 

3. Sposoby  sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów: 

 odpowiedzi ustne; 

 samodzielna praca na lekcji; 

 praca domowa (krótko lub długoterminowe); 

 zeszyt ćwiczeń; 

 sprawdziany; 

 kartkówki; 

 przygotowanie do lekcji; 

 analiza tekstu źródłowego; 

 praca z mapą historyczną; 

 udział w konkursach historycznych; 

 aktywność na lekcji. 

 

Uzupełnienie pojęć z punktu 3.  

 praca klasowa, test – z określonego materiału poprzedzona powtórzeniem, zapisana w e-dzienniku i zapowiedziana z tygodniowym 

wyprzedzeniem, 
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 kartkówka – niezapowiedziana praca obejmująca materiał z 1 – 3 ostatnich lekcji, 

 prace domowe ucznia podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie w formie stopnia. 

 odpowiedź ustna  - obowiązuje materiał z  ostatnich 3 lekcji. 

 

4. Ogólne zasady PSO z historii.  

 

1. Uczeń ma prawo trzykrotnie w ciągu semestru zgłosić „nieprzygotowanie”   do lekcji, np.: 

 brak pracy domowej; 

 brak zeszytu lub zeszytu ćwiczeń; 

 brak pomocy potrzebnych do lekcji; 

 niegotowość do odpowiedzi. 

2. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów.  

3. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde   nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. Uczeń nie ponosi żadnych 

   konsekwencji, jeśli zgłosi brak przygotowania, które nastąpiło z ważnych  przyczyn, potwierdzonych przez rodzica/prawnego opiekuna. 

4. Uczeń winien każde nieprzygotowanie zgłosić przed lekcją.  

5. Aktywność na lekcji, np. częste zgłaszanie się, udzielanie poprawnych  odpowiedzi, aktywna praca w grupach może być oceniana plusami „+” 

    (za 6 „+” uczeń otrzymuje ocenę celującą). 

6. Uczeń, który opuścił sprawdzian, pisze go w terminie ustalonym przez  nauczyciela. Jeśli tego nie uczyni, otrzymuje ocenę niedostateczną.  

7. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w terminie  uzgodnionym z nauczycielem – w ciągu dwóch tygodni  od jej 

otrzymania. 
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8. Istnieje możliwość poprawy oceny innej niż ze sprawdzianu (np. kartkówki, pracy domowej, odpowiedzi ustanej) tylko w  uzgodnieniu z  

nauczycielem. 

 

5. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywane rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

 

 - Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wystąpić do nauczyciela przedmiotu w formie pisemnej (wniosek z uzasadnieniem) o uzyskanie 

wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, pod warunkiem, że oceny bieżące, zgodnie z przyjętą w niniejszym PSO hierarchią 

ocen oraz ocena śródroczna, uzasadniają możliwość uzyskania wyższej oceny niż przewidywana. 

- W przypadku uwzględnienia wniosku przez nauczyciela, w terminie uzgodnionym z nauczycielem, uczeń pisze sprawdzian obejmujący 

treści nauczania z całego roku szkolnego lub semestru, sprawdzian jest opracowany na ocenę wyższą o jeden stopień niż ocena 

przewidywana, z którą uczeń wcześniej został zapoznany przez nauczyciela. 

 

6. Uczniowie z dostosowaniem wymagań edukacyjnych. 

 

W stosunku do uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych zapisanych w opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 

opinii lekarza, rozpoznania dokonanego przez nauczycieli i specjalistów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosuje się 

następujące ułatwienia: 

a) uczniowie mogą zdobyć mniej punktów, aby uzyskać poszczególne oceny (punktacja zawarta w Statucie), 

b) pozostawianie większej ilości czasu na przygotowanie się z danego materiału (dzielenie go na małe części, wyznaczanie czasu na jego 

zapamiętanie i odpytywanie ), 

c) staramy się w miarę możliwości kontrolować stopień zrozumienia samodzielnie czytanych przez ucznia poleceń. 

d) ze względu na wolne tempo czytania lub pisania możemy wydłużyć czas pracy dziecka. 

e) preferujemy wypowiedzi ustne, jeżeli uczeń ma stwierdzoną dysgrafię. 
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W ocenie prac pisemnych uczniów z dysortografią będą uwzględniane wartości merytoryczne. 

f) ocena semestralna, końcoworoczna uzależniona będzie od postępów w nauce, od zaangażowania i systematyczności w pracy. 

g) nauczyciel ma obowiązek w przypadku ucznia z dysfunkcją poprawiania błędów ortograficznych, nie ma to jednak  wpływu na ocenę jaką 

uzyskuje uczeń. 

 

 

    5. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen. 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

  Wymagania na poszczególne oceny klasa IV nowa podstawa programowa 

Temat lekcji Zagadnienia 

Wymagania na poszczególne oceny 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

Rozdział 1. Z historią na Ty 

1. Historia – 

nauka o 

przeszłości  

 

historia jako nauka o 

przeszłości 

– historia a baśnie i 

legendy 

– efekty pracy 

historyków i 

archeologów 

– źródła historyczne, ich 

przykłady oraz podział 

– przy pomocy 

nauczyciela posługuje się 

terminami: 

współczesność, 

przeszłość, historia, 

historycy, legenda, baśń 

– rozróżnia przeszłość od 

współczesności 

– rozróżnia fikcję (np. 

baśń) od rzeczywistości 

historycznej 

– potrafi krótko 

scharakteryzować, 

czym zajmują się 

historycy 

– poprawnie posługuje się 

terminami: dzieje, 

archeologia, źródła pisane, 

źródła materialne 

– rozróżnia pracę 

historyków i archeologów 

– potrafi podać przykłady 

postaci legendarnych i 

historycznych 

– wyjaśnia, czym są 

przyczyny i skutki 

– dokonuje podstawowego 

podziału źródeł 

historycznych  

– porównuje pracę 

historyków i 

archeologów 

– wskazuje różne 

przykłady źródeł 

pisanych i niepisanych 

– wyjaśnia potrzebę 

edukacji historycznej 

– omawia rolę źródeł 

historycznych w 

procesie poznawania 

dziejów 

– wskazuje 

pozapodręcznikowe 

przykłady różnych kate-

gorii źródeł 

historycznych 

– przedstawia różne 

efekty pracy 

naukowców zajmują-

cych się przeszłością 

– potrafi zaproponować 

podział źródeł pisanych 

bądź niepisanych na 

podkategorie 

– przedstawia 

nowoczesne metody 

badania życia ludzi w 

przeszłości 

– ocenia wiarygodność 

różnego rodzaju źródeł 

pisanych 
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2. Historia 

wokół nas  

 

drzewo genealogiczne – 

sposób przedstawienia 

historii rodziny 

– „wielka” i „mała” 

ojczyzna 

– patriotyzm jako miłość 

do ojczyzny 

– sposoby wyrażania 

patriotyzmu 

– „małe ojczyzny” i ich 

tradycje 

– znaczenie terminów: 

tradycja, drzewo 

genealogiczne, ojczyzna, 

„mała ojczyzna”, 

patriotyzm 

– przy pomocy nauczycie-

la poprawnie posługuje 

się terminami: ojczyzna, 

patriotyzm 

– podaje przykłady świąt 

rodzinnych 

– podaje przykłady 

pamiątek rodzinnych 

– poprawnie posługuje się 

terminami: tradycja, 

drzewo genealogiczne, 

„mała ojczyzna” 

– przygotowuje drzewo 

genealogiczne najbliższej 

rodziny 

– wyjaśnia, czym jest 

patriotyzm 

– podaje przykłady postaw i 

zachowań patriotycznych 

– wyjaśnia, czym jest 

genealogia 

– wskazuje na mapie 

Polski własną 

miejscowość, region, 

województwo i jego 

stolicę 

– podaje przykłady 

regionalnych tradycji 

– charakteryzuje własną 

„małą ojczyznę” na tle 

innych regionów 

– wskazuje lokalne 

przykłady instytucji 

dbających o regionalną 

kulturę i historię 

– tworzy przewodnik po 

własnej miejscowości i 

regionie 

– charakteryzuje inne 

regiony państwa 

polskiego 

– wyjaśnia znaczenie 

dbałości o tradycję 

regionalną 

– przedstawia 

historyczną genezę 

regionu 

– wskazuje wybitne 

postaci w dziejach 

regionu 

– ocenia, w jaki sposób 

różnorodność „małych 

ojczyzn” wpływa na 

bogactwo „wielkiej” 

3. Mieszkamy 

w Polsce 
– państwo polskie i jego 

regiony 

– mój region częścią 

Polski 

– naród polski jako 

zbiorowość posługująca 

się tym samym języ-

kiem, mająca wspólną 

przeszłość i 

zamieszkująca to samo 

terytorium 

– dziedzictwo narodowe 

– polskie symbole 

narodowe  

– polskie święta 

państwowe  

– znaczenie terminów: 

państwo, region, naród, 

mniejszość narodowa, 

społeczeństwo, symbole 

narodowe, Polonia 

– przy pomocy 

nauczyciela posługuje się 

terminami: państwo, 

region, naród 

– wskazuje na mapie 

państwo polskie i jego 

granice 

– zna poprawną nazwę 

państwa polskiego 

– poprawnie posługuje się 

terminami: społeczeństwo, 

symbole narodowe, Polonia 

– wymienia elementy 

współtworzące państwo 

– wymienia najważniejsze 

czynniki narodowotwórcze 

– przedstawia polskie 

symbole narodowe 

– przedstawia 

najważniejsze święta 

państwowe 

– wskazuje na mapie stolicę 

państwa 

– wskazuje Polskę na 

mapie świata 

– wskazuje na mapie 

główne krainy 

historyczno-geogra-

ficzne Polski oraz 

największe miasta 

– rozróżnia pojęcia 

naród i społeczeństwo 

– przedstawia genezę 

najważniejszych świąt 

państwowych 

– wskazuje przykłady 

instytucji dbających o 

dziedzictwo narodowe 

– opisuje właściwy 

sposób zachowania 

względem symboli 

narodowych 

– wskazuje na mapie 

świata największe 

zbiorowości Polonii  

– wyjaśnia, dlaczego 

należy szanować inne 

tradycje narodowe 

– przedstawia 

konsekwencje 

przynależności Polski 

do UE 

– omawia genezę 

polskich symboli 

narodowych 

– wyjaśnia pojęcia: 

emigracja, uchodźcy  

– podaje przykłady 

mniejszości narodowych 

żyjących w Polsce 
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4. Czas w 

historii 

  

 

chronologia i przedmiot 

jej badań  

– oś czasu i sposób 

umieszczania na niej dat 

– podstawowe 

określenia czasu 

historycznego (data, 

okres p.n.e. i n.e., 

tysiąclecie, wiek)  

– cyfry rzymskie oraz 

ich arabskie 

odpowiedniki 

– epoki historyczne: 

starożytność, 

średniowiecze, 

nowożytność, 

współczesność oraz ich 

daty graniczne 

– przy pomocy 

nauczyciela używa 

terminów chronolo-

gicznych (data, 

tysiąclecie, wiek) 

– umieszcza daty na osi 

czasu 

– poprawnie posługuje się 

terminami: chronologia, 

okres p.n.e. i n.e 

– zamienia cyfry arabskie 

na rzymskie 

– wyjaśnia, czym jest epoka 

historyczna 

– porządkuje fakty i epoki 

historyczne oraz umieszcza 

je w czasie (era, stulecie) 

– podaje cezury 

czasowe epok 

historycznych 

– charakteryzuje główne 

epoki historyczne 

– podaje przykłady 

innych rachub mierzenia 

czasu 

– wyjaśnia okoliczności 

ustanowienia roku 1 i 

podziału na dwie ery 

– wyjaśnia różnicę 

między kalendarzem 

juliańskim i 

gregoriańskim 

5. Obliczanie 

czasu w historii 

 

– obliczanie upływu 

czasu między 

poszczególnymi 

wydarzeniami 

– określanie, w którym 

wieku doszło do danego 

wydarzenia  

– podział czasu na wieki 

i półwiecza 

– przy pomocy 

nauczyciela określa, w 

którym wieku miało 

miejsce dane wydarzenie 

– poprawnie wskazuje 

wydarzenie wcześniejsze 

w czasach p.n.e. 

– oblicza upływ czasu 

między wydarzeniami w 

ramach jednej ery 

– samodzielnie 

przyporządkowuje 

wydarzenia stuleciom 

– oblicza upływ czasu 

między wydarzeniami, w 

tym na przełomie obu er 

– przy określeniu datacji 

wydarzenia posługuje 

się sformułowaniami: 

początek, środek, koniec 

stulecia; półwiecze; 

przełom wieków 

– przyporządkowuje 

wydarzenia do epok 

historycznych 

– przy określeniu datacji 

wydarzenia posługuje 

się sformułowaniami: 

początek, środek, koniec 

stulecia; półwiecze; 

przełom wieków 

– przyporządkowuje 

wydarzenia do epok 

historycznych 

 

6. Czytamy 

mapę i plan 
podobieństwa i różnice 

między mapą a planem 

– znaczenie mapy w 

pracy historyka 

– odczytywanie 

informacji z planu i 

mapy historycznej 

– najstarsze mapy świata 

– przy pomocy 

nauczyciela posługuje się 

terminami: mapa, plan 

– dostrzega różnice 

między mapą a planem 

– poprawnie posługuje się 

terminami: legenda, 

symbol, róża wiatrów 

– przygotowuje proste 

plany miejscowe 

– objaśnia symbole legendy 

mapy 

– odczytuje z mapy podsta-

wowe informacje 

– wyjaśnia, czym jest 

kartografia 

– wyjaśnia, czym jest 

skala mapy 

– rozróżnia mapę 

geograficzną, 

polityczną, historyczną 

– interpretuje i wyciąga 

wnioski z mapy  
– przedstawia elementy 

historii kartografii 

– wyjaśnia zasadę 

działania i rolę GPS-u 

we współczesnej 

lokalizacji przestrzennej 
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Rozdział II: Od Piastów do Jagiellonów 

1. Mieszko I i 

chrzest Polski 
– słowiańskie 

pochodzenie Polaków 

– legendarne początki 

państwa polskiego 

– książę Mieszko I 

pierwszym historycznym 

władcą Polski 

– małżeństwo Mieszka I 

z Dobrawą 

– chrzest Mieszka I i 

jego znaczenie 

– znaczenie terminów: 

plemię, Słowianie, 

Piastowie 

– przy pomocy 

nauczyciela posługuje się 

terminami: plemię, 

Słowianie 

– wie, kto był pierwszym 

historycznym władcą 

Polski 

– poprawnie posługuje 

się terminem: Piastowie 

– przytacza przykłady 

legend o początkach 

państwa polskiego 

– wyjaśnia pochodzenie 

nazwy „Polska” 

– wskazuje na mapie 

rozmieszczenie plemion 

słowiańskich na 

ziemiach polskich  

– wyjaśnić okoliczności 

zawarcia małżeństwa z Do-

brawą oraz przyjęcia chrztu 

przez Mieszka 

– wymienia legendarnych 

protoplastów Mieszka 

– przedstawia 

najważniejsze 

konsekwencje przyjęcia 

chrztu 

– lokalizuje na mapie 

Gniezno, Poznań oraz inne 

główne grody w państwie 

Mieszka I 

– opisuje bitwę pod 

Cedynią 

– charakteryzuje 

znaczenie przyjęcia 

chrześcijaństwa dla 

państwa polskiego 

– przedstawia 

najważniejsze odkrycia 

archeologiczne na 

ziemiach polskich 

– określa, jakie 

informacje może zdobyć 

historyk dzięki 

zastosowaniu metody 

dendrochronologicznej 

– omawia dokument 

Dagome iudex 

2. Bolesław 

Chrobry – 

pierwszy król 

Polski  

 

– misja świętego 

Wojciecha w Prusach 

– zjazd gnieźnieński i 

pielgrzymka cesarza 

Ottona III  

– wojny Bolesława 

Chrobrego z sąsiadami i 

przyłączenie nowych 

ziem 

– koronacja Bolesława 

Chrobrego na króla 

Polski 

– znaczenie terminów: 

misja, relikwie, cesarz, 

arcybiskupstwo, 

koronacja, gród, 

wojowie 

– przy pomocy 

nauczyciela posługuje się 

terminami: cesarz, 

arcybiskupstwo, 

koronacja, gród, wojowie 

– opisuje wygląd grodu 

średniowiecznego 

– wie, że Bolesław 

Chrobry był pierwszym 

królem Polski 

– poprawnie posługuje 

się terminami: misja, 

relikwie 

– zna wydarzenia 

związane z datami: 

1000, 1025 

– charakteryzuje postać 

św. Wojciecha 

– opisuje wygląd i 

uzbrojenie woja z 

drużyny książęcej 

– zna wydarzenia związane 

z datami: 997, 1002–1018 

– opisuje przebieg misji św. 

Wojciecha do Prusów 

– przedstawia przyczyny i 

skutki zjazdu gnieźnień-

skiego 

– wskazuje na mapie 

terytoria podbite przez 

Bolesława Chrobrego 

– wyjaśnia znaczenie 

wizyty Ottona III w 

Gnieźnie dla państwa 

polskiego 

– wyjaśnia znaczenie 

utworzenia 

samodzielnej metropolii 

kościelnej  

– wyjaśnia znaczenie 

koronacji Bolesława 

Chrobrego 

– ocenia skutki polityki 

wewnętrznej i 

zagranicznej Bolesława 

dla państwa polskiego 
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*W 

średniowieczny

m klasztorze 

– zakony chrześcijańskie 

– życie w klasztorze 

– wpływ zakonów na 

rozwój 

średniowiecznego 

rolnictwa 

– rola zakonów w 

rozwoju wiedzy i 

średniowiecznego 

piśmiennictwa 

– najstarsze zakony na 

ziemiach polskich i ich 

znaczenie 

– przy pomocy 

nauczyciela posługuje się 

terminami: 

duchowieństwo, zakon 

chrześcijański, mnich, 

klasztor 

– charakteryzuje wygląd 

mnichów 

– opisuje 

podstawowe zajęcia 

duchowieństwa 

zakonnego w 

średniowieczu 

– poprawnie posługuje 

się terminami: reguła 

zakonna, skryptorium, 

pergamin 

– podaje przykłady 

zakonów  

– opisuje życie 

wewnątrz klasztoru  

– wymienia najstarsze 

zakony na ziemiach 

polskich 

– wyjaśnia, jak należy rozu-

mieć zasadę obowiązującą 

benedyktynów módl się i 

pracuj  

– opisuje wygląd średnio-

wiecznych ksiąg 

– wyjaśnia, w jaki sposób 

zakony przyczyniły się do 

rozwoju rolnictwa na 

ziemiach polskich 

– charakteryzuje wkład 

duchowieństwa w 

średniowieczną kulturę  

– wyjaśnia znaczenie 

ksiąg i książek dla 

rozwoju wiedzy i nauki 

– wskazuje przykłady 

lokalizacji najstarszych 

budowli zakonnych na 

ziemiach polskich 

– wyjaśnia, jakie są 

związki między 

działalnością zakonów a 

nauką historyczną 

3. Polska 

Kazimierza 

Wielkiego  

 

– Kazimierz Wielki 

ostatnim królem z 

dynastii Piastów 

– reformy Kazimierza 

Wielkiego 

– zjazd monarchów w 

Krakowie – uczta u 

Wierzynka 

– umocnienie granic 

państwa (Zastał Polskę 

drewnianą, a zostawił 

murowaną) 

– utworzenie Akademii 

Krakowskiej 

– znaczenie terminu: 

uniwersytet  

– przy pomocy 

nauczyciela posługuje się 

terminem: uniwersytet 

– wyjaśnia, dlaczego 

historycy nadali królowi 

Kazimierzowi przydomek 

„Wielki” 

– opisuje wygląd średnio-

wiecznego zamku 

– poprawnie posługuje 

się terminami: dynastia, 

uczta u Wierzynka 

– zna wydarzenia 

związane z datami: 

1364, 1370 

– wyjaśnia powiedzenie: 

Zastał Polskę 

drewnianą, a zostawił 

murowaną 

– wymienia główne 

reformy Kazimierza 

Wielkiego 

– opisuje zjazd monarchów 

w Krakowie 

– wyjaśnia cele oraz 

znaczenie utworzenia 

Akademii Krakowskiej 

– wskazuje na mapie ziemie 

przyłączone do Polski za 

panowania Kazimierza 

Wielkiego 

– charakteryzuje oraz 

ocenia politykę 

wewnętrzną i 

zagraniczną prowadzoną 

przez Kazimierza 

Wielkiego 

– argumentuje, dlaczego 

Kazimierz Wielki stał 

się wzorem dobrego 

władcy 

– porównuje politykę 

prowadzoną przez 

Bolesława Chrobrego i 

Kazimierza Wielkiego 

– wyjaśnia znaczenia 

panowania Kazimierza 

Wielkiego dla państwa 

polskiego 

*Rycerze i 

zamki  
– średniowieczni rycerze 

i ich rola 

– funkcje i wygląd 

zamków 

– od pazia do rycerza 

– uzbrojenie rycerskie 

– turnieje rycerskie 

– kodeks rycerski 

– przy pomocy 

nauczyciela posługuje się 

terminami: rycerz, zbroja, 

herb, zamek 

– opisuje wygląd średnio-

wiecznego rycerza 

– poprawnie posługuje 

się terminami: paź, 

giermek, pasowanie, 

kopia, dziedziniec, fosa, 

baszta, most zwodzony 

– wyjaśnia, kto i w jaki 

sposób mógł zostać 

rycerzem 

– wyjaśnia, w jaki sposób 

utrzymywali się rycerze 

– przedstawia powinności 

rycerskie 

– charakteryzuje kodeks 

rycerski 

– podaje przykłady 

zachowanych zamków 

średniowiecznych w 

Polsce i w regionie 

– przedstawia przykłady 

wzorców rycerskich 

utrwalonych w 

literaturze i legendach 
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– opisuje wygląd 

średniowiecznego 

zamku 

– charakteryzuje 

turnieje rycerskie 

4. Jadwiga i 

Jagiełło – unia 

polsko-litewska 

 

objęcie władzy przez 

Jadwigę 

– zasługi Jadwigi dla 

polskiej kultury, nauki i 

sztuki 

– przyczyny zawarcia 

unii polsko-litewskiej w 

Krewie 

– okoliczności objęcia 

władzy w Polsce przez 

Władysława Jagiełłę 

– skutki zawarcia unii 

polsko-litewskiej 

– zagrożenie ze strony 

Krzyżaków 

– znaczenie terminów: 

unia, Jagiellonowie 

– przy pomocy 

nauczyciela poprawnie 

posługuje się terminem: 

Jagiellonowie  

– wie, kim był Władysław 

Jagiełło 

– wskazuje na mapie 

państwo polskie oraz 

obszar Wielkiego 

Księstwa Litewskiego 

– poprawnie posługuje 

się terminem: unia 

– zna wydarzenia 

związane z datami: 1385 

– przedstawia główne 

konsekwencje unii w 

Krewie 

– opisuje sytuację związaną 

z objęciem tronu polskiego 

po wygaśnięciu dynastii 

Piastów 

– przedstawia okoliczności 

zawiązania unii polsko-li-

tewskiej 

– wymienia postanowienia 

unii w Krewie 

– omawia zagrożenie ze 

strony zakonu 

krzyżackiego dla obu 

państw 

– przedstawia stosunek 

Litwinów do unii w 

Krewie 

– na podstawie mapy 

ocenia sytuację 

geopolityczną w 

Europie Środkowej po 

zawarciu unii 

5. Zawisza 

Czarny i bitwa 

pod 

Grunwaldem 

rycerz – cechy 

charakterystyczne 

– postać Zawiszy 

Czarnego 

– bitwa pod 

Grunwaldem i biorący w 

niej udział rycerze 

– znaczenie terminów: 

rycerz, miecz, kopia, 

herb, kodeks honorowy 

– przy pomocy 

nauczyciela poprawnie 

posługuje się terminami: 

rycerz, miecz, herb 

– opisuje wygląd i cechy 

rycerza 

– poprawnie posługuje 

się terminami: giermek, 

kopia, kodeks honorowy 

– zna wydarzenia 

związane z datami: 1410 

– charakteryzuje postać 

Zawiszy Czarnego 

– wyjaśnia powiedzenie: 

polegać jak na Zawiszy 

– charakteryzuje rycerski 

kodeks honorowy 

– przedstawia przyczyny 

wielkiej wojny z zakonem 

krzyżackim 

– opisuje przebieg bitwy 

pod Grunwaldem 

– wyjaśnia, czym 

zajmuje się heraldyka 

– wyjaśnia charakter 

obyczajowości i kultury 

rycerskiej 

– przedstawia 

postanowienie pokoju 

toruńskiego oraz skutki 

bitwy pod Grunwaldem 

– przedstawia genezę i 

charakteryzuje różne 

zakony rycerskie 

– podaje przykłady 

różnych herbów 
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6. Mikołaj 

Kopernik  – 

wielki astronom 

– Mikołaj Kopernik i 

jego życie 

– odkrycie Mikołaja 

Kopernika i 

powiedzenie: Wstrzymał 

Słońce i ruszył Ziemię 

– dokonania Kopernika 

spoza dziedziny 

astronomii 

– znaczenie terminu: 

astronomia 

– przy pomocy 

nauczyciela poprawnie 

posługuje się terminami: 

astronom, obserwacje 

– wie, kim był Mikołaj 

Kopernik 

– poprawnie posługuje 

się terminami: 

astronomia, diecezje, 

ekonomia 

– wyjaśnia powiedzenie: 

wstrzymał Słońce i 

ruszył Ziemię 

– wie, gdzie urodził się 

Mikołaj Kopernik oraz 

gdzie znajduje się jego 

grobowiec 

– przedstawia poglądy na 

temat Ziemi i Układu Sło-

necznego przed odkryciem 

Kopernika 

– przedstawia inne 

dokonania i 

zainteresowania 

Mikołaja Kopernika 

– wyjaśnia, czym jest 

nauka i jakie cechy musi 

spełniać wiedza 

naukowa 

– opisuje, w jaki sposób 

zrekonstruowano 

wygląd Mikołaja 

Kopernika 

– poprawnie posługuje 

się terminem: układ 

heliocentryczny 

– wyjaśnia, dlaczego 

najważniejsze dzieło 

Kopernika zostało 

potępione przez Kościół 

Rozdział III: Wojny i upadek Rzeczypospolitej 

1. Jan 

Zamoyski – 

druga osoba po 

królu 

– kariera polityczna Jana 

Zamoyskiego 

– kariera wojskowa Jana 

Zamoyskiego 

– Zamość – miasto 

renesansowe 

– Akademia Zamojska 

(Takie będą 

Rzeczypospolite, jakie 

ich młodzieży chowanie) 

– znaczenie terminów: 

szlachta, kanclerz, 

hetman 

– przy pomocy 

nauczyciela poprawnie 

posługuje się terminem: 

szlachta 

– określa epokę, w której 

żył Jan Zamoyski 

– poprawnie posługuje 

się terminami: kanclerz, 

hetman, akademia 

– charakteryzuje postać 

i dokonania Jana 

Zamoyskiego 

– zna królów Polski: 

Stefana Batorego i 

Zygmunta II Augusta 

– opisuje państwo polskie 

rządzone przez szlachtę w 

XVI w. 

– charakteryzuje zabudowę 

i układ Zamościa 

– wyjaśnia słowa 

Zamoyskiego: Takie będą 

Rzeczypospolite, jakie ich 

młodzieży chowanie 

– wyjaśnia różnice 

między monarchią 

dynastyczną a elekcyjną 

– przedstawia 

zagrożenia dla państwa 

polskiego wynikające z 

systemu wolnej elekcji 

– wskazuje na mapie 

Zamość 

– wyjaśnia, jakie cechy 

powinien mieć mąż 

stanu 

– charakteryzuje 

Zamość, jako przykład 

miasta renesansowego 

2. XVII wiek – 

stulecie wojen 
– potop szwedzki, rola 

Stefana Czarnieckiego 

– obrona Jasnej Góry i 

rola przeora Augustyna 

Kordeckiego 

– król Jan III Sobieski i 

jego zwycięstwa nad 

Turkami 

– rola husarii w polskich 

sukcesach militarnych 

– przy pomocy 

nauczyciela poprawnie 

posługuje się terminami: 

potop szwedzki, husaria, 

Jasna Góra 

– opisuje wygląd i 

uzbrojenie husarii 

– poprawnie posługuje 

się terminami: potop 

szwedzki, wielki wezyr, 

odsiecz 

– zna wydarzenia 

związane z datami: 

1655–1660, 1683 

– wskazuje na mapie 

granice 

Rzeczypospolitej oraz 

– przedstawia przebieg 

potopu szwedzkiego i 

przełomowej obrony Jasnej 

Góry  

– wskazuje na mapie: 

Szwecję, Jasną Górę, 

Turcję, Chocim, Wiedeń 

– wyjaśnia powiedzenie: 

Polska przedmurzem chrze-

ścijaństwa 

– wyjaśnia, jakie były 

przyczyny klęski 

Polaków w pierwszej 

fazie potopu 

szwedzkiego 

 

– wyjaśnia, dlaczego 

wojny XVII wieku 

przyczyniły się do 

osłabienia Rzeczypo-

spolitej 
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– znaczenie terminów: 

potop szwedzki, husaria, 

wielki wezyr, odsiecz 

jej sąsiadów 

– zna postaci: Augustyn 

Kordecki, Stefan 

Czarniecki, Jan III 

Sobieski, oraz ich 

dokonania  

*Czasy 

stanisławowski

e 

ideały epoki oświecenia 

– dokonania króla 

Stanisława Augusta 

Poniatowskiego 

– ustanowienie Komisji 

Edukacji Narodowej i jej 

znaczenie 

– kultura doby 

stanisławowskiej oraz jej 

przedstawiciele 

– zabytki budownictwa i 

architektury polskiej 2. 

poł. XVIII w. 

– przy pomocy 

nauczyciela posługuje się 

terminami: encyklopedia, 

edukacja, reformy 

– wyjaśnia, w jakim celu 

wprowadzane są reformy 

państwa 

– poprawnie posługuje 

się terminami: Szkoła 

Rycerska, kadet, 

mecenas, obiady 

czwartkowe 

– wymienia zasługi 

króla Stanisława 

Augusta Ponia-

towskiego 

– wyjaśnia, dlaczego 

Dzień Edukacji 

Narodowej jest 

współcześnie 

obchodzony 14 

października  

– charakteryzuje sytuację 

państwa polskiego w cza-

sach panowania Stanisława 

Augusta Poniatowskiego 

– przedstawia najwybit-

niejszych twórców doby 

stanisławowskiej oraz ich 

dokonania 

– wskazuje przykłady 

zabytków doby 

oświecenia w kraju i w 

regionie 

– wyjaśnia, dlaczego 

oświecenie było 

nazywane „wiekiem 

rozumu” 

– wyjaśnia znaczenie 

powołania Komisji 

Edukacji Narodowej dla 

państwa polskiego 

– wyjaśnia kontrowersje 

w ocenie panowania 

króla Stanisława 

Augusta Ponia-

towskiego  

– proponuje własne 

reformy w państwie 

oraz edukacji i wyjaśnia 

ich celowość 

3. Tadeusz 

Kościuszko na 

czele powstania  

– sytuacja 

Rzeczypospolitej w 

XVIII w. 

– Konstytucja 3 maja 

– rozbiory 

Rzeczypospolitej przez 

Rosję, Prusy i Austrię 

– dowództwo Tadeusza 

Kościuszki w powstaniu 

w 1794 r.  

– bitwa pod 

Racławicami i rola 

kosynierów 

– klęska powstania i III 

rozbiór Rzeczypospolitej 

– przy pomocy nauczycie-

la poprawnie posługuje 

się terminami: rozbiory, 

powstanie 

– wymienia państwa, 

które dokonały rozbiorów 

– przedstawia cel 

powstania 

kościuszkowskiego 

– poprawnie posługuje 

się terminami: 

konstytucja, kosynierzy 

– zna wydarzenia 

związane z datami: 3 

maja 1791 r., 1794, 

1795 

– charakteryzuje postać 

i dokonania Tadeusza 

Kościuszki 

– charakteryzuje postać i 

dokonania króla Stanisława 

Augusta Poniatowskiego 

– przedstawia znaczenie 

uchwalenia Konstytucji 3 

Maja 

– opisuje przebieg 

powstania 

kościuszkowskiego 

– wyjaśnia, dlaczego 

rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja 

została ogłoszona 

świętem narodowym  

– charakteryzuje 

program polityczno-

społeczny Tadeusza 

Kościuszki 

– wyjaśnia przyczyny 

klęski powstania 

kościuszkowskiego 

– wyjaśnia przyczyny 

kryzysu 

Rzeczypospolitej 

szlacheckiej 

– podaje przykłady i 

ocenia różne postawy 

Polaków w okresie 

rozbiorów (w tym  
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– znaczenie terminów: 

rozbiory, konstytucja, 

powstanie, kosynierzy 

4. Józef 

Wybicki i hymn 

Polski 

– losy Polaków po 

upadku Rzeczypospolitej 

– Legiony Polskie we 

Włoszech i panujące w 

nich zasady 

– generał Jan Henryk 

Dąbrowski i jego rola w 

utworzeniu Legionów 

Polskich 

– Józef Wybicki – autor 

Mazurka Dąbrowskiego 

– znaczenie słów 

Mazurka Dąbrowskiego 

– Mazurek 

Dąbrowskiego hymnem 

Polski 

– znaczenie terminów: 

emigracja, legiony, 

hymn państwowy 

– przy pomocy 

nauczyciela poprawnie 

posługuje się terminem: 

hymn państwowy 

– zna nazwisko autora 

hymnu państwowego 

– potrafi objaśnić 

pierwszą zwrotkę i refren 

hymnu 

– poprawnie posługuje 

się terminami: 

emigracja, legiony 

– zna wydarzenia 

związane z datą: 1797 

– charakteryzuje postaci 

oraz dokonania gen. 

Jana Henryka 

Dąbrowskiego i Józefa 

Wybickiego 

– przedstawia sytuację 

narodu polskiego po III 

rozbiorze 

– opisuje Legiony Polskie 

we Włoszech oraz panujące 

w nich zasady 

– wie, kiedy Mazurek Dą-

browskiego został polskim 

hymnem narodowym 

– przedstawia dalsze 

losy Legionów Polskich 

we Włoszech 

– wyjaśnia, dlaczego 

Polacy zaczęli tworzyć 

legiony polskie u boku 

Napoleona 

– charakteryzuje postać 

Napoleona Bonaparte 

– ocenia, czy Napoleon 

spełnił pokładane w nim 

przez Polaków nadzieje  

5. Romuald 

Traugutt i 

powstanie 

styczniowe 

– Romuald Traugutt – 

życie przed wybuchem 

powstania styczniowego 

– branka i wybuch 

powstania styczniowego 

– wojna partyzancka 

– funkcjonowanie 

państwa powstańczego 

– Romuald Traugutt 

dyktatorem powstania 

– represje po upadku 

powstania styczniowego 

– znaczenie terminów: 

– przy pomocy 

nauczyciela poprawnie 

posługuje się terminami: 

zabory, zabór rosyjski, 

wojna partyzancka 

– wyjaśnia, dlaczego 

Polacy zorganizowali 

powstanie 

– charakteryzuje taktykę 

walki partyzanckiej 

– poprawnie posługuje 

się terminami: 

działalność kon-

spiracyjna, branka, 

dyktator, zesłanie 

– zna wydarzenia 

związane z datami: 

1863–1864 

– pokazuje na mapie 

zasięg zaboru 

rosyjskiego 

– charakteryzuje postać 

i dokonania Romualda 

– charakteryzuje sytuację 

narodu polskiego w zaborze 

rosyjskim 

– wyjaśnia, dlaczego Polacy 

prowadzili działalność 

konspiracyjną 

– opisuje charakter i 

przebieg powstania 

styczniowego 

– przedstawia skutki po-

wstania 

– opisuje 

funkcjonowanie 

państwa powstańczego 

– wyjaśnia, dlaczego 

powstanie styczniowe 

upadło 

– ocenia postawę 

Polaków pod zaborem 

rosyjskim 

– porównuje powstanie 

styczniowe z innymi 

powstaniami 

– przedstawia różne 

metody walki o 

polskość 
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zabór rosyjski, 

działalność 

konspiracyjna, branka, 

wojna partyzancka, 

dyktator, zesłanie 

Traugutta 

6. Maria 

Skłodowska-

Curie – polska 

noblistka 

– edukacja Marii 

Skłodowskiej-Curie na 

ziemiach polskich 

– tajne nauczanie i 

Latający Uniwersytet 

– kariera naukowa Marii 

Skłodowskiej-Curie 

– Nagrody Nobla 

przyznane Marii 

Skłodowskiej-Curie 

– polscy nobliści 

– znaczenie terminów: 

tajne nauczanie, 

Nagroda Nobla, laureat 

– przy pomocy 

nauczyciela poprawnie 

posługuje się terminami: 

tajne nauczanie, laureat, 

Nagroda Nobla 

– wyjaśnia, dlaczego 

Polacy nie mogli odbywać 

edukacji w języku 

polskim 

– poprawnie posługuje 

się terminami: 

Uniwersytet Latający  

– charakteryzuje, na 

czym polegało tajne 

nauczanie 

– charakteryzuje postać 

Marii Skłodowskiej-

Curie 

– wymienia, za jakie 

dokonania Maria 

Skłodowska-Curie 

otrzymała Nagrodę 

Nobla  

– porównuje szkolnictwo 

XIX-wieczne i współczesne 

– wyjaśnia, jak 

funkcjonował Uniwersytet 

Latający  

– wyjaśnia, dlaczego M. 

Skłodowska-Curie musiała 

wyjechać do Francji 

– przedstawia dokonania M. 

Skłodowskiej-Curie i 

wyjaśnia, za co została 

uhonorowana Nagrodą 

Nobla  

– wymienia innych 

polskich laureatów 

Nagrody Nobla 

– opisuje swoją 

ulubioną dziedzinę 

naukową i jej wybitnego 

przedstawiciela 

– wyjaśnia rolę nauki w 

rozwoju cywilizacyjnym 

– opisuje działalność 

Marii Skłodowskiej-

Curie podczas I wojny 

światowej 

Rozdział IV: Ku współczesnej Polsce 

1. Józef 

Piłsudski i 

niepodległa 

Polska 

– działalność Józefa 

Piłsudskiego przed I 

wojną światową 

– udział Legionów 

Polskich i Józefa 

Piłsudskiego w 

działaniach zbrojnych 

podczas I wojny 

światowej 

– odzyskanie 

niepodległości przez 

Polskę 

– walki o ustalenie 

granic II Rzeczy-

pospolitej i Bitwa 

Warszawska 

– przy pomocy 

nauczyciela poprawnie 

posługuje się terminem: II 

Rzeczpospolita 

– wskazuje na mapie 

obszar II RP 

– wie, kiedy i z jakiej 

okazji obchodzimy święto 

państwowe w dniu 11 

listopada 

– poprawnie posługuje 

się terminami: I wojna 

światowa, Naczelnik 

Państwa 

– zna wydarzenia 

związane z datami: 

1914–1918; 11 listopada 

1918 r., 15 sierpnia 

1920 r. 

– charakteryzuje postać 

Józefa Piłsudskiego 

– charakteryzuje 

działalność Józefa 

Piłsudskiego przed I wojną 

światową 

– wyjaśnia sytuację państw 

zaborczych po wybuchu I 

wojny światowej 

– przedstawia udział Legio-

nów Polskich w działaniach 

zbrojnych podczas I wojny 

światowej 

– wyjaśnia, dlaczego dzień 

11 listopada został ogłoszo-

ny świętem państwowym 

– wyjaśnia rolę Józefa 

Piłsudskiego w odzyskaniu 

niepodległości i budowie 

– opisuje trudności 

polityczne w odbudowie 

państwa polskiego 

– ocenia znaczenie 

Bitwy Warszawskiej 

– wyjaśnia, dlaczego w 

rocznicę Bitwy 

Warszawskiej Wojsko 

Polskie obchodzi swoje 

święto 

– omawia wydarzenia, 

które miały wpływ na 

kształtowanie się granic 

II Rzeczypospolitej 

– wyjaśnia sytuację 

geopolityczną w 

Europie powstałą w 

wyniku I wojny 

światowej 
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– Józef Piłsudski 

Naczelnikiem Państwa 

– Narodowe Święto 

Niepodległości 

– znaczenie terminów: II 

Rzeczpospolita, 

Naczelnik Państwa 

państwa polskiego 

*Bitwa 

Warszawska 
– Rosja Sowiecka i 

komunizm 

– wojna polsko-

bolszewicka 

– Bitwa Warszawska i 

jej legenda 

– 15 sierpnia – Święto 

Wojska Polskiego  

– przy pomocy 

nauczyciela posługuje się 

terminami: II RP, ułani 

– przedstawia głównodo-

wodzącego wojsk 

polskich w bitwie pod 

Warszawą 

– odpowiada, jaki był 

wynik Bitwy 

Warszawskiej 

– poprawnie posługuje 

się terminami: 

komunizm, bolszewicy, 

cud nad Wisłą 

– zna wydarzenie 

związane z datą: 15 

sierpnia 1920 r. 

– wyjaśnia, dlaczego 15 

sierpnia obchodzone jest 

Święto Wojska 

Polskiego 

– wyjaśnia genezę wojny o 

wschodnią granicę II RP 

– omawia przebieg wojny 

polsko-bolszewickiej 

– ocenia postawę ludności 

polskiej wobec sowieckiego 

zagrożenia 

– charakteryzuje mit „cudu 

nad Wisłą” 

– wyjaśnia, jakie 

czynniki złożyły się na 

sukces wojsk polskich w 

wojnie z Rosją 

Sowiecką 

– wyjaśnij, kiedy i w 

jaki sposób bolszewicy 

przejęli władzę w Rosji 

– podaje przykłady 

współcześnie 

istniejących krajów ko-

munistycznych oraz 

opisuje życie ich 

mieszkańców 

2. Eugeniusz 

Kwiatkowski i 

budowa Gdyni 

– problemy odrodzonej 

Polski 

– zaślubiny Polski z 

morzem 

– zasługi Eugeniusza 

Kwiatkowskiego na polu 

gospodarczym – budowa 

portu w Gdyni, 

Centralny Okręg 

Przemysłowy 

– Gdynia polskim 

„oknem na świat” 

– znaczenie terminów: 

eksport, okręg 

przemysłowy 

– przy pomocy 

nauczyciela poprawnie 

posługuje się terminami: 

port, przemysł, minister, 

bezrobocie 

– wskazuje na mapie 

Polski Gdynię 

– wyjaśnia, dlaczego 

Gdynia stała się polskim 

„oknem na świat” 

– poprawnie posługuje 

się terminami: eksport, 

import, okręg 

przemysłowy 

– charakteryzuje postać 

Eugeniusza 

Kwiatkowskiego 

– wskazuje na mapie 

obszar Centralnego 

Okręgu Przemysłowego 

– opisuje trudności 

gospodarcze i ustrojowe w 

odbudowie państwa 

polskiego 

– przedstawia dokonania 

Eugeniusza 

Kwiatkowskiego 

– wyjaśnia, w jaki 

sposób rozwój 

gospodarczy wpływa na 

sytuację obywateli 

– wyjaśnia rolę 

potencjału 

gospodarczego państwa 

we współczesnym 

świecie 

– wymienia 

najważniejsze ośrodki 

przemysłowe 

współczesnej Polski 
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3. Zośka, Alek i 

Rudy – 

bohaterscy 

harcerze 

– sytuacja społeczeństwa 

polskiego pod niemiecką 

okupacją 

– Szare Szeregi (Zośka, 

Alek, Rudy)  

– akcja pod Arsenałem 

– batalion „Zośka” w 

powstaniu warszawskim 

– powstanie 

warszawskie jako wyraz 

patriotyzmu młodego 

pokolenia 

– znaczenie terminów: 

okupacja, łapanki, 

Armia Krajowa, Szare 

Szeregi 

– przy pomocy 

nauczyciela poprawnie 

posługuje się terminem: 

okupacja 

– wie, kiedy i gdzie 

wybuchła II wojna 

światowa 

– opisuje sytuację narodu 

polskiego pod niemiecką 

okupacją  

– poprawnie posługuje 

się terminami: łapanki, 

Armia Krajowa, Szare 

Szeregi 

– zna wydarzenia 

związane z datami: 1 

września 1939 r., 1 

sierpnia 1944 r.  

– charakteryzuje postaci 

Zośki, Alka i Rudego 

– opisuje najważniejsze 

akcje Szarych Szeregów, w 

tym akcję pod Arsenałem 

– ocenia postawę młodzieży 

polskiej pod okupacją 

– charakteryzuje 

działalność Polskiego 

Państwa Podziemnego 

– przedstawia politykę 

okupantów wobec 

Polaków (mord 

katyński) 

– podaje przykłady 

udziału żołnierzy 

polskich na frontach II 

wojny światowej 

– przedstawia przebieg 

powstania 

warszawskiego 

4. Pilecki i Inka 

– „żołnierze 

niezłomni” 

– polityka Niemiec 

wobec ludności 

żydowskiej 

– obozy koncentracyjne 

– raporty Witolda 

Pileckiego 

– represje komunistów i 

śmierć Witolda 

Pileckiego 

– polityka komunistów 

wobec polskiego 

podziemia 

– postawa Danuty 

Siedzikówny, ps. Inka  

– znaczenie terminów: 

obozy koncentracyjne, 

„żołnierze niezłomni” 

– przy pomocy 

nauczyciela poprawnie 

posługuje się terminem: 

obozy koncentracyjne 

– opisuje politykę 

Niemiec wobec ludności 

żydowskiej 

– wyjaśnia, kto objął 

rządy w państwie polskim 

po zakończeniu II wojny 

światowej 

– poprawnie posługuje 

się terminem: „żołnierze 

niezłomni” 

– zna zbrodnie 

niemieckie popełnione 

na Żydach 

– charakteryzuje postaci 

Witolda Pileckiego, 

Danuty Siedzikówny 

– wyjaśnia, dlaczego dla 

wielu Polaków wojna 

się nie zakończyła 

– wyjaśnia pojęcie: 

„żołnierze niezłomni” 

– charakteryzuje postać i 

działalność Witolda 

Pileckiego 

– opisuje represje komuni-

stów wobec zwolenników 

prawowitych władz 

polskich 

– ocenia postawę Danuty 

Siedzikówny, ps. Inka  

– wyjaśnia, dlaczego 

państwo polskie 

znalazło się po II wojnie 

światowej w sowieckiej 

strefie wpływów 

– charakteryzuje 

działalność partyzantki 

antykomunistycznej 

– wyjaśnia dramatyzm 

wyboru postaw przez 

obywateli wobec 

państwa polskiego po II 

wojnie światowej 

– wyjaśnia pojęcie: 

„suwerenność” 

– wyjaśnia pojęcie: 

„żelazna kurtyna” oraz 

jego genezę 

– charakteryzuje postać 

i działalność Ireny 

Sendlerowej  

– wymienia największe 

niemieckie obozy 

koncentracyjne 
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5. Jan Paweł II 

– papież 

pielgrzym 

– opozycyjna rola 

Kościoła w czasach 

komunizmu 

– wybór Karola Wojtyły 

na papieża  

– pielgrzymki papieża 

do ojczyzny (Niech 

zstąpi Duch Twój i 

odnowi oblicze ziemi. 

Tej ziemi!) 

– wsparcie Kościoła dla 

Polaków protestujących 

przeciw rządom 

komunistów  

– Jan Paweł II jako 

papież pielgrzym 

– znaczenie terminów: 

papież, konklawe, 

kardynał, pontyfikat 

– przy pomocy 

nauczyciela poprawnie 

posługuje się terminem: 

papież 

– wie, kim był Karol 

Wojtyła 

– podaje miasto, w 

którym urodził się Karol 

Wojtyła 

– poprawnie posługuje 

się terminami: 

konklawe, kardynał, 

pontyfikat 

– charakteryzuje rolę 

papieża jako przywódcy 

Kościoła katolickiego 

oraz jako autorytetu 

moralnego dla wiernych 

– wyjaśnia, dlaczego 

Jan Paweł II był 

darzony wielkim 

szacunkiem 

– opisuje sytuację 

społeczeństwa polskiego w 

czasach PRL 

– charakteryzuje rolę 

Kościoła katolickiego w 

czasach komunizmu 

– wyjaśnia znaczenie 

pierwszej pielgrzymki 

Jana Pawła II do kraju 

dla społeczeństwa 

polskiego 

– wyjaśnia znaczenie 

słów Jana Pawła II: 

Niech zstąpi Duch Twój 

i odnowi oblicze ziemi. 

Tej ziemi! 

6. 

„Solidarność” i 

jej bohaterowie 

– kryzys PRL w latach 

70. XX w. 

– działalność 

opozycyjna 

– strajki robotnicze i 

powstanie NSZZ 

„Solidarność” 

– bohaterowie 

„Solidarności” – Lech 

Wałęsa, Anna 

Walentynowicz, Andrzej 

Gwiazda, Jerzy 

Popiełuszko 

– wprowadzenie stanu 

wojennego i represje 

przeciwko opozycji 

– przełom 1989 r. i 

upadek komunizmu 

– przy pomocy 

nauczyciela poprawnie 

posługuje się terminami: 

demokracja, strajk 

– wie, jak się nazywał 

pierwszy przywódca 

związku zawodowego 

„Solidarność” i 

późniejszy prezydent 

– poprawnie posługuje 

się terminami: związek 

zawodowy, 

„Solidarność”, stan 

wojenny, Okrągły Stół 

– zna wydarzenia 

związane z datami: 

sierpień 1980, l989 

– wyjaśnia, dlaczego w 

1980 r. doszło do 

masowych strajków 

robotniczych 

– zna głównych 

bohaterów 

„Solidarności” – Lecha 

Wałęsę, Annę 

Walentynowicz, 

Andrzeja Gwiazdę, 

– opisuje okoliczności 

zawiązania związku 

zawodowego „Solidarność” 

– przedstawia główne 

postulaty „Solidarności” 

– wymienia ograniczenia, z 

jakimi wiązało się wprowa-

dzenie stanu wojennego 

– wyjaśnia symbolikę Okrą-

głego Stołu 

– wskazuje różnice 

polityczne między 

czasami komunizmu a 

wolną Polską 

– podaje przykłady 

protestów Polaków 

przeciwko władzom 

komunistycznym 

– wyjaśnia, jaką rolę 

odegrał stan wojenny 

– opowiada o 

rywalizacji między 

Związkiem Sowieckim 

a Zachodem  

– wyjaśnia znaczenie i 

skutki rozmów 

Okrągłego Stołu 
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– znaczenie terminów: 

strajk, związek 

zawodowy, 

„Solidarność”, stan 

wojenny, Okrągły Stół 

Jerzego Popiełuszkę 

 

 

 

Klasa V  
 

Nr  
lekcji 

Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 
Ocena 

celująca 

1.  Legendarne początki 
 

Zagadnienia: 

 legendy polskie. 

Uczeń wie, co to jest 

legenda. 

Uczeń zna  legendy o Lechu, 

Czechu i Rusie oraz o Piaście 

Kołodzieju i Popielu. 

 Potrafi opowiedzieć legendy 

o Lechu, Czechu i Rusie oraz 

o Piaście Kołodzieju i 

Popielu 

. Uczeń rozumie znaczenie 

legend w poznawaniu 

historii. 

 

Uczeń zna 

legendy 

związane ze 

swoim 

miejscem 

zamieszkania 

2.  W państwie Mieszka I 

 

Zagadnienia: 

 Gniezno,  

 państwo Mieszka. 

Uczeń wie, co to jest plemię.  

 

Uczeń zna datę przyjęcia 

chrztu przez Mieszka I. 

Opowiada, jak wyglądało 

życie codzienne ludzi w 

czasach Mieszka I. 

Wymienia najważniejsze 

plemiona żyjące na ziemiach 

polskich. 

Uczeń wymienia przyczyny 

i skutki przyjęcia chrztu 

przez Mieszka I. 

 

Uczeń odróżnia 

źródła 

historyczne od 

legendy. 

3.  Czasy Bolesława 

Chrobrego 

 

Zagadnienia: 

 zjazd gnieźnieński. 

Uczeń wie, kim był św. 

Wojciech i kto to jest patron. 

Uczeń zna datę zjazdu w 

Gnieźnie i koronacji 

Bolesława Chrobrego. 

Opowiada o męczeńskiej 

śmierci św. Wojciecha. 

Uczeń wskazuje na mapie 

ziemie przyłączone przez 

Bolesława Chrobrego do 

Polski.  

Wymienia postanowienia 

zjazdu w Gnieźnie. 

Uczeń rozumie znaczenie 

wykupienia ciała św. 

Wojciecha przez Bolesława 

Chrobrego.  

. 

Podejmuje 

próbę oceny 

panowania 

Bolesława 

Chrobrego 
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Nr  
lekcji 

Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 
Ocena 

celująca 

4.  Rozbicie dzielnicowe* 

 

Zagadnienia: 

 Polska dzielnicowa, 

  drogi ku zjednoczeniu, 

  Władysław Łokietek. 

Uczeń wie, kim byli 

Bolesław Krzywousty i 

Władysław Łokietek oraz 

czego dokonali. 

 

Uczeń zna datę koronacji 

Władysława Łokietka. 

Wie, kim byli Tatarzy. 

Zna legendę o hejnale z 

wieży Mariackiej.  

Wie, kim byli Krzyżacy. 

Wyjaśnia, skąd Krzyżacy 

wzięli się na ziemiach 

polskich. 

Uczeń zna daty: testamentu 

Bolesława Krzywoustego, 

sprowadzenia Krzyżaków do 

Polski, bitwy pod Legnicą. 

Wymienia przyczyny i skutki 

rozbicia dzielnicowego. 

Wskazuje dzielnice na mapie.  

Uczeń wie, komu 

przypadły poszczególne 

dzielnice. 

Ocenia 

znaczenie 

rozbicia 

dzielnicowego 

5.  Państwo Kazimierza 

Wielkiego 

 

Zagadnienia: 

 Akademia Krakowska,  

 uczta u Wierzynka. 

Uczeń wie, kim był 

Kazimierz Wielki.  

 

Uczeń wymienia osiągnięcia 

Kazimierza Wielkiego. 

Wie, kim był Wierzynek. 

Zna datę założenia 

Akademii Krakowskiej. 

Opowiada o życiu 

średniowiecznych żaków. 

Uczeń wskazuje na mapie 

ziemie wchodzące w skład 

państwa Kazimierza 

Wielkiego na początku jego 

panowania i przyłączone do 

Polski przez tego władcę. 

Omawia osiągnięcia 

gospodarcze, polityczne i 

kulturowe Kazimierza 

Wielkiego. 

Uczeń rozumie znaczenie 

panowania Kazimierza 

Wielkiego dla historii 

Polski i potrafi je ocenić. 

 

Zna 

najsławniejszyc

h absolwentów 

Akademii 

Krakowskiej. 

6.  Poznaj to, co nieznane... 

Koronacja 

w średniowieczu* 

Uczeń rozpoznaje 

podstawowe regalia. 

Uczeń omawia funkcje 

regaliów. 

Uczeń wie, jak wyglądała 

koronacja w średniowieczu. 

Uczeń objaśnia kolejne 

etapy koronacji w 

średniowieczu.  

 

7.  Życie codzienne w 

klasztorze 

 

Zagadnienia: 

 zajęcia mnichów,  

 zakon,  

 reguła,  

 ubóstwo. 

Uczeń wie, co to jest 

klasztor. 

Wymienia zajęcia 

zakonników. 

 

Uczeń zna pojęcia: opat, 

relikwie.  

Wymienia elementy 

średniowiecznego klasztoru. 

Omawia zajęcia 

zakonników. Wymienia 

średniowieczne zakony. 

Opowiada o przepisywaniu 

ksiąg. 

Uczeń omawia  funkcje 

poszczególnych elementów 

średniowiecznego klasztoru. 

Wie, kim był św. Benedykt. 

Uczeń rozpoznaje mnichów 

po stroju. 

. 

Rozumie 

znaczenie 

klasztorów w 

średniowieczu 
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Nr  
lekcji 

Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 
Ocena 

celująca 

8.  Rycerze i turnieje 

 

Zagadnienia: 

 zamek średniowieczny i 

jego mieszkańcy. 

Uczeń wie, kim byli paź i 

giermek.  

Wie, co to są: herb, turniej i 

pasowanie na rycerza. 

Wymienia elementy 

średniowiecznego zamku. 

Uczeń potrafi opisać herb, 

turniej i pasowanie na 

rycerza.  

Podaje przykładowe zasady 

kodeksu rycerskiego. 

Opisuje elementy 

średniowiecznego zamku. 

Uczeń opowiada o Zawiszy 

Czarnym. 

 

Uczeń rozumie znaczenie 

kodeksu rycerskiego. 

Rozumie 

znaczenie 

powiedzenia: 

„polegać jak na 

Zawiszy”. 

9.  Zakony rycerskie* 

 

Zagadnienia: 

 krucjaty,  

 Ziemia Święta, 

 konsekwencje krucjat. 

Uczeń wie, kim są 

Arabowie.  

Wie, czym były krucjaty i 

kim byli krzyżowcy. 

Uczeń wskazuje na mapie 

Ziemię Świętą i Jerozolimę.  

Wie, co to jest islam. 

Zna zakony rycerskie. 

Uczeń krótko 

charakteryzuje religię 

islamską.  

Wymienia przyczyny i 

skutki wypraw krzyżowych. 

 

Kótko charakteryzuje 

zakony rycerskie. 

Uczeń dokonuje 

samodzielnej 

oceny wypraw 

krzyżowych 

10.  W cieniu średniowiecznej 

katedry 

 

Zagadnienia: 

 miasto średniowieczne. 

Uczeń wie, jak wyglądało 

miasto w średniowieczu. 

Wie, co to jest ratusz i kim 

są mieszczanie. 

Wymienia podstawowe 

zajęcia mieszkańców 

średniowiecznych miast. 

Uczeń wskazuje na planie 

najważniejsze elementy 

średniowiecznego miasta: 

rynek, ulice, kościół, mury 

miejskie. 

Wie, co to są: jarmark, fosa, 

cech.  

Wie kim są rzemieślnicy. 

Uczeń rozróżnia grupy 

mieszczan i wymienia ich 

zajęcia. 

. 

Przedstawia różnice między 

miastem średniowiecznym 

a współczesnym 

Uczeń 

porównuje życie 

średniowiecznyc

h mnichów, 

rycerzy i 

mieszczan. 
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Nr  
lekcji 

Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 
Ocena 

celująca 

11.  Style romański i gotycki* 

 

Zagadnienia: 

 cechy stylów 

romańskiego 

i gotyckiego – 

porównanie. 

Uczeń rozpoznaje budowle 

w stylach romańskim i 

gotyckim.  

Wie, kim są pątnicy i co to 

są relikwie.  

Uczeń wskazuje i nazywa 

główne cechy stylów 

romańskiego i gotyckiego. 

Uczeń wymienia 

najważniejsze polskie 

zabytki sztuki 

średniowiecznej. 

 

. Opowiada o kulturze 

średniowiecznej. 

Uczeń 

wymienia 

zabytki sztuki 

średniowiecznej

, które znajdują 

się w jego 

najbliższej 

okolicy 

12.  Życie codzienne 

średniowiecznej wsi 

 

Zagadnienia: 

 warunki życia na 

średniowiecznej wsi. 

Uczeń wymienia 

podstawowe zajęcia 

chłopów w średniowieczu. 

Wie, kto to był sołtys. 

Uczeń wie, jaki był podział 

pracy między mężczyzn, 

kobiety i dzieci na 

średniowiecznej wsi.  

Opisuje chłopskie 

domostwa. 

Wymienia podstawowe 

potrawy średniowiecznych 

chłopów. 

 

Uczeń wie, jakie miał 

obowiązki i przywileje 

sołtys. 

 

Porównuje wieś 

średniowieczną ze 

współczesną.  

Wymienia chłopskie 

powinności wobec 

właściciela wsi. 

Uczeń 

porównuje życie 

średniowiecznyc

h mnichów, 

rycerzy, 

chłopów i 

mieszczan. 

CZĘŚĆ III. EUROPA I POLSKA W CZASACH JAGIELLONÓW 

13.  Unia dwóch państw 

 

Zagadnienia: 

 Jadwiga i Jagiełło, 

 przyczyny unii Polski 

z Litwą. 

Uczeń wie, kim byli 

królowa Jadwiga 

i Władysław Jagiełło. 

Uczeń zna legendę o 

klamerce królowej Jadwigi. 

Wskazuje na mapie Wielkie 

Księstwo Litewskie.  

Zna datę zawarcia unii 

w Krewie. 

Uczeń wie, dlaczego 

królowa Jadwiga zasiadła na 

polskim tronie. 

Zna herby Litwy i 

Królestwa Polskiego.  

 

Wymienia przyczyny i 

skutki unii polsko-

litewskiej. 

Uczeń dokonuje 

samodzielnej 

oceny unii 

w Krewie. 
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Nr  
lekcji 

Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 
Ocena 

celująca 

14.  Wielka wojna 

z Krzyżakami 

 

Zagadnienia:  

 przyczyny i skutki bitwy 

pod Grunwaldem. 

Uczeń wie, kim byli 

Krzyżacy. 

Zna datę bitwy pod 

Grunwaldem.  

Potrafi odczytać plan bitwy 

pod Grunwaldem. 

Wie, co to była wojna 

trzynastoletnia, i zna daty 

jej rozpoczęcia 

i zakończenia oraz główny 

skutek. 

Uczeń zna przebieg bitwy 

pod Grunwaldem. 

Opowiada o bitwie pod 

Grunwaldem. 

Wskazuje na mapie: 

Malbork, Gdańsk, Pomorze 

Gdańskie, Grunwald. 

Wymienia przyczyny 

i skutki wielkiej wojny.  

Zna obraz Jana Matejki 

Bitwa pod Grunwaldem. 

Wie, że Henryk Sienkiewicz 

napisał powieści Krzyżacy. 

. Uczeń wie, kim byli 

Kawalerowie Mieczowi. 

Opowiada, jak Krzyżacy 

założyli swoje państwo. 

 

Uczeń zna 

znaczenie bitwy 

pod 

Grunwaldem 

15.  Renesans w Europie* 

 

Zagadnienia: 

 narodziny renesansu, 

 Leonardo da Vinci. 

Uczeń wskazuje na osi 

czasu okres trwania 

renesansu w Europie. 

Wie, kim byli Leonardo da 

Vinci i Michał Anioł.  

Uczeń zna i wyjaśnia 

pojęcia: humanista, 

renesans, człowiek 

renesansu. 

 

Wie, dlaczego renesans 

narodził się we Włoszech. 

Uczeń rozpoznaje 

najważniejsze dzieła 

renesansu: kopułę katedry 

we Florencji, watykańską 

Pietę, Monę Lizę, Damę z 

łasiczką. 

Uczeń 

rozpoznaje 

najważniejsze 

dzieła renesansu 

(także te, które 

nie zostały 

wspomniane w 

podręczniku). 
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Nr  
lekcji 

Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 
Ocena 

celująca 

16.  Odkrywanie Nowego 

Świata 

 

Zagadnienia: 

 Krzysztof Kolumb, 

 Nowy Świat,  

 Indianie. 

Uczeń wie, kim był 

Krzysztof Kolumb. 

Zna datę odkrycia Ameryki 

przez Kolumba. 

Uczeń wie, kim był 

Ferdynand Magellan. 

Zna datę pierwszej podróży 

dookoła świata.  

Wymienia przyczyny i 

skutki odkryć 

geograficznych. 

Wskazuje na mapie trasy 

wypraw Kolumba i 

Magellana. 

Uczeń zna i opisuje kulturę 

Ameryki prekolumbijskiej.  

Wie, kim był Vasco da 

Gama. 

 

Wskazuje na mapie trasę 

wyprawy da Gamy. 

Uczeń 

samodzielnie 

dokonuje oceny 

odkryć 

geograficznych. 

17.  Reformacja* 

 

Zagadnienia: 

 przyczyny reformacji,  

 podział wyznaniowy 

Europy Zachodniej,  

 wojny religijne. 

Uczeń wie, kim był Marcin 

Luter.  

Zna datę wystąpienia 

Marcina Lutra.  

Uczeń wie, co to są 

reformacja, protestanci, 

seminarium.  

Odróżnia cechy 

charakterystyczne wyznań 

protestanckich i 

katolickiego. 

Wymienia podstawowe 

różnice między 

wyznaniami. 

Uczeń wymienia przyczyny 

reformacji.  

. 

Uczeń wie, kim byli 

jezuici. 

Wskazuje na 

mapie 

największe 

skupiska 

katolików i 

protestantów w 

XVI-wiecznej 

Europie 

18.  Wawel królewski złotego 

wieku 

 

Zagadnienia: 

 dwór Jagiellonów. 

Uczeń wie, kim byli 

Zygmunt Stary i Zygmunt 

August.  

Opowiada o życiu 

codziennym na wawelskim 

dworze. 

Uczeń wie, kim byli Bona 

Sforza, Jan Kochanowski i 

Mikołaj Rej. 

Zna i wyjaśnia pojęcie 

złotego wieku. 

Wie, skąd się wzięła nazwa 

włoszczyzna. 

Uczeń rozpoznaje zabytki 

architektury renesansowej – 

krużganki wawelskie i 

ratusz w Poznaniu. 

 

Opowiada o życiu 

codziennym na wawelskim 

dworze. 

Uczeń wie, kim 

był Stańczyk i 

rozpoznaje jego 

wizerunek na 

obrazie Jana 

Matejki. 
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Nr  
lekcji 

Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 
Ocena 

celująca 

19.  Astronom, który poruszył 

Ziemię 

 

Zagadnienia: 

 Mikołaj Kopernik. 

Uczeń wie, gdzie urodził się 

Mikołaj Kopernik. 

Uczeń potrafi opowiedzieć 

o życiu Mikołaja Kopernika. 

Uczeń opowiada o studiach 

Mikołaja Kopernika. 

Wskazuje na mapie miejsca 

związane z Mikołajem 

Kopernikiem. 

 

. Objaśnia teorię 

heliocentryczną. 

Na przykładzie 

Kopernika wyjaśnia, co 

oznacza określenie 

człowiek renesansu. 

Uczeń potrafi 

wyjaśnić, czy 

Mikołaj 

Kopernik był 

Polakiem, i 

uzasadnić swoje 

wyjaśnienie 

20.  Szlachcic – rycerz 

i obywatel 

 

Zagadnienia: 

 obowiązki szlachcica 

wobec państwa. 

Uczeń wie, co to są husaria, 

pospolite ruszenie i sejmik. 

Uczeń wie, jak ukształtował 

się stan szlachecki i jakie 

miał obowiązki. 

Zna podział stanu 

szlacheckiego ze względu 

na majątek. 

Wie, co to jest trybunał. 

Uczeń wie, czym były 

przywilej szlacheckie.  

Odróżnia znaczenie 

terminów: senat, izba 

poselska, sejm. 

Porównuje sejm dawny ze 

współczesnym. 

Uczeń rozumie znaczenie 

przywilejów w rozwoju 

stanu szlacheckiego. 

. 

Dostrzega 

związek między 

polityką dawną 

a współczesną 

21.  Rzeczpospolita wielu 

narodów 

 

Zagadnienia: 

 unia lubelska. 

Uczeń wie, kim był Zygmunt 

August. 

Uczeń zna datę zawarcia 

i postanowienia unii 

lubelskiej. 

Wymienia narodowości 

zamieszkujące 

Rzeczpospolitą. 

Uczeń wie, kim była 

Barbara Radziwiłłówna. 

Wskazuje na mapie Koronę 

i Wielkie Księstwo 

Litewskie.  

Rozpoznaje świątynie 

różnych wyznań.  

Opowiada o polskiej 

tolerancji. 

Wie, czym była 

konfederacja warszawska. 

Uczeń wskazuje 

na mapie ziemie 

przyłączone do 

Korony w 1569 

r. 

Rozumie nazwę 

Rzeczpospolita 

Obojga 

Narodów i 

wyjaśnia jej 

znaczenie. 
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Nr  
lekcji 

Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 
Ocena 

celująca 

22.  Szlachta wybiera królów 

 

 Zagadnienia: 

 elekcja,  

 pole elekcyjne, 

koronacja,  

 sejm,  

 rząd,  

 prezydent. 

Uczeń zna pierwszych 

królów elekcyjnych. 

Uczeń wie, dlaczego w 

Rzeczpospolitej 

wprowadzono wolną 

elekcję.  

Zna dokonania pierwszych 

królów wybranych w drodze 

wolnych elekcji.  

Zna datę pierwszej wolnej 

elekcji. 

Wie, czym były artykuły 

henrykowskie.  

Opowiada, jak przebiegała 

elekcja. 

Wie, kto mógł wybierać 

króla podczas wolnej 

elekcji. 

Uczeń wie, czego dotyczyły 

artykuły henrykowskie. 

 

Wie, co to jest trójpodział 

władz, i rozumie jego 

znaczenie. 

Uczeń 

porównuje 

władzę 

współczesną z 

dawną. 

Porównuje 

wybory 

współczesne z 

wolną elekcją. 

23.  W kraju skrzydlatych 

jeźdźców 

 

Zagadnienia: 

 potop szwedzki. 

Uczeń wie, co to jest husaria 

i jak wyglądał husarz. 

Wie, kim był Jan Kazimierz.  

Uczeń wie, kim był Stefan 

Czarniecki. 

Podaje przyczyny i skutki 

wojen polsko-szwedzkich. 

Zna datę rozpoczęcia i 

zakończenia potopu 

szwedzkiego. 

Zna słowa drugiej zwrotki 

Mazurka Dąbrowskiego.  

Uczeń potrafi wyjaśnić 

termin potop szwedzki. 

Wie, co to jest unia 

personalna. 

Uczeń zna rodowód 

Zygmunta III Wazy. 

Rozumie znaczenie obrony 

Jasnej Góry w czasach 

potopu szwedzkiego. 

 

Rozumie treść 

drugiej zwrotki 

Mazurka 

Dąbrowskiego. 
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Nr  
lekcji 

Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 
Ocena 

celująca 

24.  Zwycięstwo pod 

Wiedniem 

 

Zagadnienia: 

 Jan III Sobieski. 

Uczeń zna datę bitwy pod 

Wiedniem.  

Uczeń wie, kim byli 

janczarzy i Tatarzy. 

Wymienia przyczyny i 

skutki wojen polsko-

tureckich. 

Rozpoznaje na ilustracji 

pałac w Wilanowie – 

wskazuje bryłę pałacu 

i ogród. 

Uczeń zna datę bitew pod 

Cecorą i Chocimiem. 

Na podstawie planu 

opowiada o przebiegu bitwy 

pod Wiedniem. 

Wie, co to jest Wersal. 

Uczeń samodzielnie 

dokonuje oceny udziału 

wojsk polskich w bitwie 

pod Wiedniem. 

Potrafi 

objaśnić 

określenie Lew 

Lechistanu. 

 

25.  Czasy stanisławowskie* 

 

Zagadnienia: 

 obiady czwartkowe,  

 Komisja Edukacji 

Narodowej,  

 Bernardo Belotto zwany 

Canaletto. 

Uczeń wie, kiedy powołano 

Komisję Edukacji 

Narodowej. 

Uczeń wymienia osiągnięcia 

króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego w 

dziedzinie kultury. 

Wie, kim był Marcello 

Bacciarelli i Canaletto. 

Rozpoznaje na ilustracji 

pałac Na Wodzie w 

Łazienkach Królewskich w 

Warszawie. 

Wie, co to są oświecenie 

i klasycyzm. 

Uczeń wie, kim byli Ignacy 

Krasicki i Grzegorz 

Piramowicz. 

Wie, w jakim celu 

powołano Komisję Edukacji 

Narodowej. 

 

Wie, co to są Szkoła 

Rycerska i Collegium 

Nobilium. 

Uczeń znajduje 

analogie między 

kulturą polską i 

europejską. 
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Nr  
lekcji 

Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 
Ocena 

celująca 

26.  „Witaj majowa 

jutrzenko…” 

 

Zagadnienia: 

 Konstytucja 3 maja. 

Uczeń zna datę dzienną 

uchwalenia pierwszej 

polskiej konstytucji.  

Potrafi wymienić trzy 

państwa uczestniczące 

w rozbiorach Polski. 

Uczeń zna datę I rozbioru. 

Wymienia przyczyny 

I rozbioru i zwołania Sejmu 

Czteroletniego. 

Wymienia najważniejsze 

reformy wprowadzone na 

mocy Konstytucji 3 maja. 

Uczeń potrafi wskazać na 

mapie ziemie zabrane 

Rzeczpospolitej 

w I rozbiorze. 

Wie, co Sejm Czteroletni 

uchwalił z sprawie 

mieszczan i dlaczego. 

. 

Wie, dlaczego 3 maja 

obchodzone jest w Polsce 

święto narodowe 

Uczeń 

samodzielnie 

dokonuje oceny 

postanowień 

Konstytucji 

3 maja. 

27.  Insurekcja 

kościuszkowska  

+ Poznaj to, co 

nieznane… 

Udekorować 

zasłużonych* 

 

Zagadnienia: 

 naczelnik powstania, 

 kosynierzy,  

 III rozbiór. 

Uczeń wie, kim był Tadeusz 

Kościuszko. 

Zna datę insurekcji 

kościuszkowskiej. 

Uczeń zna datę i przyczynę 

II rozbioru Rzeczpospolitej.  

Wie, co to są insurekcja 

i kosynierzy. 

Uczeń potrafi wyjaśnić, 

dlaczego Kościuszkę 

nazywamy bohaterem 

dwóch narodów. 

Opowiada o bitwie pod 

Racławicami. 

Uczeń potrafi dokonać 

oceny insurekcji 

kościuszkowskiej – 

wskazać jej mocne i słabe 

strony. 

Wie, czym był i jest Order 

Virtuti Militari*. 

 

Wie, jakie 

znaczenie miało 

i ma 

przyznawanie 

orderów (podaje 

przykłady 

różnych 

polskich 

odznaczeń 

28.  Upadek Rzeczpospolitej 

 

Zagadnienia 

 upadek państwa,  

 rozbiory, 

 granice rozbiorowe. 

Uczeń zna datę III rozbioru 

Polski. 

Uczeń wymienia przyczyny 

upadku Rzeczpospolitej. 

 

 Wie, co to są abdykacja 

i anarchia. 

Uczeń wskazuje na mapie 

ziemie zagarnięte w 

kolejnych rozbiorach przez 

poszczególne państwa 

Uczeń 

zastanawia się, 

czy i w jaki 

sposób można 

było uniknąć 

rozbiorów 

 

 

Klasa VI  

Nr  

lekcji 
Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 
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Nr  

lekcji 
Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

1. W XVIII wieku* 

 

Zagadnienia: 

● kultura oświecenia, 

● rewolucja francuska. 

Uczeń rozumie pojęcie 

oświecenia. 

Wie, czym jest trójpodział 

władz. 

Wie, kiedy rozpoczęła się 

rewolucja francuska. 

Uczeń wymienia 

najważniejszych myślicieli 

oświecenia. 

Wie, kto był ostatnim królem 

Francji. 

Uczeń krótko omawia 

koncepcje najważniejszych 

myślicieli oświecenia. 

 

Wymienia pozytywne 

i negatywne skutki 

rewolucji francuskiej. 

Uczeń rozumie 

znaczenie 

zdobycia Bastylii 

w okresie 

rewolucji 

francuskiej. 

2. Dał nam przykład 

Bonaparte* 

 

Zagadnienia: 

 

● podboje napoleońskie,  

● Legiony Polskie, 

● Księstwo 

Warszawskie. 

Uczeń wie, kim był 

Napoleon.  

Wie, kiedy powstało 

Księstwo Warszawskie. 

Wie, kto i kiedy napisał 

Mazurka Dąbrowskiego. 

Uczeń wskazuje na mapie 

Księstwo Warszawskie. 

Zna na pamięć hymn Polski. 

Uczeń wymienia osiągnięcia 

Napoleona. 

Opowiada o powstaniu 

Legionów Polskich. 

Uczeń rozumie znaczenie 

Kodeksu Napoleona.  

. 

Ocenia działania 

Napoleona – 

ogólnie 

i w odniesieniu 

do Polaków 

3. Noc Listopadowa 

 

Zagadnienia: 

● przyczyny powstania 

listopadowego,  

● wybuch powstania. 

 

Uczeń zna datę rozpoczęcia 

powstania listopadowego. 

Uczeń wskazuje na mapie 

Królestwo Polskie. 

Wie, kim był Piotr Wysocki.  

Wymienia przyczyny 

rozpoczęcia powstania 

listopadowego. 

. 

Opowiada o wydarzeniach 

Nocy Listopadowej. 

. Uczeń wymienia 

osiągnięcia Polaków 

w latach 1815–1830 

Uczeń rozumie 

potrzebę 

masowego 

uczestnictwa 

Polaków w 

powstaniu 

listopadowym 
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Nr  

lekcji 
Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

 

4  Armaty pod stoczkiem 

 

Zagadnienia: 

● wojna polsko-

rosyjska,  

● upadek powstania 

listopadowego. 

Uczeń wie, kiedy rozegrała 

się bitwa pod Grochowem. 

Wie, kim byli Józef 

Chłopicki i Emilia Plater. 

. Uczeń wymienia i wskazuje 

na mapie najważniejsze 

bitwy powstania 

listopadowego. 

 

. Uczeń wymienia 

przyczyny klęski powstania 

listopadowego 

Uczeń ocenia 

powstanie 

listopadowe 

6. W cieniu Cytadeli 

 

Zagadnienia: 

● represje po powstaniu,  

● zsyłki na Sybir. 

Uczeń wie, czym była 

Cytadela Warszawska. 

Uczeń wymienia represje 

stosowane wobec Polaków 

przez cara po powstaniu 

listopadowym. 

Pokazuje na mapie Syberię. 

Uczeń potrafi wskazać 

elementy obronne Cytadeli 

Warszawskiej. 

 

. Opowiada o warunkach 

życia skazańca na Syberii. 

Uczeń ocenia 

sens wybuchu 

powstania 

listopadowego w 

obliczu 

zaistniałych 

represji 

7. Wielka Emigracja 

 

Zagadnienia: 

● kultura polska na 

emigracji,  

● emisariusze. 

Uczeń wie, czym jest 

emigracja oraz kim byli 

Adam Mickiewicz, Juliusz 

Słowacki i Fryderyk Chopin. 

Uczeń wymienia rodzaje 

emigracji. 

 

 Pokazuje na mapie państwa, 

do których najczęściej 

emigrowali Polacy w XIX 

wieku. 

. Uczeń wyjaśnia termin 

„Wielka Emigracja 

Uczeń omawia 

działalność 

polityczną 

Wielkiej 

Emigracji 

8. „Poszli nasi w bój bez 

broni…” 

Uczeń wie, czym była 

branka. 

Uczeń wie, czym były 

demonstracje patriotyczne i 

kto brał w nich udział. 

Uczeń wymienia reformy 

wprowadzone w Królestwie 

Polskim po śmierci cara 

Uczeń, korzystając 

z ilustracji i tekstu 

źródłowego, opowiada 

Jeśli to możliwe, 

odnajduje w 

swojej okolicy 
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lekcji 
Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

 

Zagadnienia: 

● przyczyny i przebieg 

powstania 

styczniowego. 

Wie, kim był Romuald 

Traugutt. 

Mikołaja I.  

Wie, kim był Stanisław 

Brzóska. 

Rozumie, dlaczego 

powstańcy styczniowi 

podjęli walkę partyzancką. 

o przebiegu bitew 

powstania styczniowego. 

*.  

miejsca związane 

z powstaniem 

styczniowym i 

zna jego 

lokalnych 

bohaterów 

9. O polską mowę 

 

Zagadnienia: 

● walka Polaków 

z germanizacją 

i rusyfikacją. 

Uczeń wie, czym były 

rusyfikacja i germanizacja. 

Uczeń wie, czym jest 

cenzura. 

Omawia sytuację Polaków 

w poszczególnych zaborach.  

Opowiada o oporze Polaków 

wobec germanizacji.  

Wie, kim był Otto von 

Bismarck. 

Uczeń wymienia, jakie 

represje spadły na Polaków 

po powstaniu styczniowym. 

Zna treść Roty Marii 

Konopnickiej. 

Uczeń rozumie treść Roty. 

. 

Ocenia znaczenie 

oporu Polaków 

wobec zaborców 

10. Ku pokrzepieniu serc 

 

Zagadnienia: 

● twórcy kultury 

polskiej przełomu XIX 

i XX wieku  

Uczeń wie, kim byli Jan 

Matejko, Henryk 

Sienkiewicz i Maria 

Skłodowska-Curie, oraz 

potrafi krótko opowiedzieć o 

ich twórczości i działalności. 

Uczeń wie, kim byli 

Stanisław Wyspiański, 

Bolesław Prus, Stanisław 

Moniuszko, Helena 

Modrzejewska, oraz potrafi 

krótko opowiedzieć o ich 

twórczości i działalności.  

 

Rozpoznaje najważniejsze 

obrazy Jana Matejki. 

. Uczeń rozumie znaczenie 

rozwoju kultury i nauki dla 

podtrzymania ducha 

narodowego. 

Uczeń zauważa 

wzrost znaczenia 

kobiet w rozwoju 

nauki i kultury w 

XIX wieku 

13. Narodziny fabryki 

 

Zagadnienia: 

● rewolucja 

przemysłowa,  

● praca w fabryce. 

Uczeń wie, kim był James 

Watt. 

Uczeń rozumie znaczenie 

wynalezienia maszyny 

parowej. 

  

Umie wyjaśnić termin 

„rewolucja przemysłowa”. 

Opowiada o życiu XIX-

wiecznego robotnika. 

. Uczeń wymienia 

zagrożenia, jakie stwarzała 

praca w XIX-wiecznej 

fabryce. 

Uczeń opowiada 

o organizacji 

produkcji w XIX 

wieku i 

wcześniejszych 

czasach 

14. Koleją do przodu! Uczeń wie, kto i kiedy Uczeń rozumie, jakie Uczeń wymienia pozytywne Uczeń opowiada o życiu Wymienia i 
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Zagadnienia: 

● zmiany w komunikacji 

– kolej, parowiec, 

samochód, samolot. 

 

wynalazł lokomotywę 

parową. 

znaczenie miał rozwój 

transportu w XIX wieku. 

i negatywne skutki 

rozbudowy kolei,  

Wie, kiedy pojawiły się 

pierwsze samochody 

i samoloty. 

i zagładzie Indian.  

. 

pokazuje na 

mapie 

najważniejsze 

kanały 

usprawniające 

transport morski 

15. Wycieczka do XIX-

wiecznego miasta 

 

Zagadnienia: 

● życie codzienne 

w przemysłowym 

mieście w XIX wieku. 

Uczeń, wie, kim był 

Stanisław Staszic. 

Wymienia narodowości 

zamieszkujące Łódź w XIX 

wieku. 

Uczeń wymienia 

charakterystyczne elementy 

przemysłowego miasta XIX 

wieku. 

Charakteryzuje trzy zabory 

pod względem 

uprzemysłowienia. 

Opowiada o życiu 

robotników w XIX-wiecznej 

Łodzi. 

Uczeń wskazuje różnice 

między miastem w XIX 

wieku i wcześniejszych 

epokach. 

Dostrzega wpływ rozwoju 

przemysłu na życie 

codzienne ludzi. 

. 

 

. Wskazuje na mapie 

ośrodki przemysłu na 

ziemiach polskich w XIX 

wieku 

Uczeń umie 

odczytywać 

i interpretować 

dane dotyczące 

rozwoju 

demograficznego 

17. Poznaj to, co 

nieznane… 

Wielcy podróżnicy 

i odkrywcy* 

 

Zagadnienia: 

● wyprawy odkrywcze 

na obszarach Afryki, 

Australii, Azji, 

Antarktydy i Arktyki. 

Uczeń pokazuje na mapie 

Afrykę i Australię. 

Uczeń zna cele podroży 

badawczych podejmowanych 

w XIX wieku. 

Uczeń pokazuje na mapie 

miejsca najważniejszych 

odkryć geograficznych 

i podróży w XIX wieku. 

 

. Wie, kim byli Paweł 

Edmund Strzelecki i Roald 

Amundsen. 

Uczeń wymienia 

skutki i rozumie 

znaczenie 

podróży 

odkrywczych 

w XIX wieku 
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19. Wielka Wojna 

i sprawa polska 

 

Zagadnienia: 

● geneza I wojny 

światowej,  

● polskie orientacje 

polityczne 

w przededniu wybuchu 

wojny. 

Uczeń zna datę rozpoczęcia I 

wojny światowej. 

Wie, kim był Józef Piłsudski. 

Uczeń wyjaśnia, dlaczego 

wojnę z lat 1914–1918 

nazywamy światową. 

Wskazuje na mapie 

najważniejszych 

uczestników wojny. 

Wie, kim był Roman 

Dmowski. 

Rozumie znaczenie nowych 

typów broni dla przebiegu 

wojny. 

Omawia dwie polskie 

orientacje polityczne 

w przededniu wybuchu 

wojny. 

Uczeń wymienia 

przyczyny wybuchu 

I wojny światowej. 

Wyjaśnia termin „wojna 

pozycyjna”. 

 

Uczeń omawia 

podobieństwa i 

różnice między 

dwoma polskimi 

orientacjami 

politycznymi. 

20. Polacy na frontach 

Wielkiej Wojny 

 

Zagadnienia: 

● polskie formacje 

zbrojne. 

● polityka mocarstw 

wobec sprawy 

polskiej. 

Uczeń wie, kim był Ignacy 

Paderewski. 

Uczeń wymienia skutki 

ogłoszenia Aktu 5 listopada. 

Wie, jaką rolę odegrał 

w procesie odzyskania 

niepodległości Ignacy 

Paderewski. 

Rozpoznaje mapę ukazująca 

Europę w czasie I wojny 

światowej i wskazuje na niej 

ziemie polskie. 

Uczeń opowiada, jak 

powstały Legiony Polskie. 

Wie, kiedy ogłoszono Akt 5 

listopada. 

Wie, kim był Józef Haller. 

Uczeń wyjaśnia, jakie 

znaczenie dla sprawy 

polskiej miał Akt 

5 listopada. 

 

Rozumie 

znaczenie 

powstania 

Komitetu 

Narodowego 

Polskiego 

w procesie 

odzyskiwania 

niepodległości. 

21. Budowa nowych granic 

 

Zagadnienia: 

Uczeń wyjaśnia, dlaczego 

Święto Niepodległości 

obchodzimy 11 listopada. 

Uczeń wymienia skutki 

I wojny światowej. 

Wskazuje na mapie nowe 

państwa powstałe w wyniku 

I wojny światowej. 

Uczeń opowiada 

o początkach niepodległego 

państwa polskiego. 

Wie, czym jest plebiscyt.  

Uczeń pokazuje na mapie 

miejsca powstań 

i plebiscytów z lat 1918–

1921. 

Lwowskich.  

Rozumie 

znaczenie 

wystąpienia Orląt 
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● pokój wersalski,  

● walka o granice 

Polski. 

Wie, kiedy obyła się 

konferencja w Paryżu i jakie 

były jej postanowienia. 

Pokazuje na mapie granice 

odrodzonej Polski. 

22. Bitwa Warszawska 

 

Zagadnienia: 

● wojna polsko-

bolszewicka. 

Uczeń rozumie znaczenie 

terminów „komuniści” i 

„Armia Czerwona”. 

Zna datę Bitwy 

Warszawskiej. 

Uczeń rozumie znaczenie 

terminów „propaganda” 

i „bolszewicy”. 

Wie, kim był Włodzimierz 

Lenin. 

 

Uczeń wie, kiedy wybuchła 

rewolucja w Rosji. 

 

Wymienia przyczyny 

i skutki wojny Polski 

z bolszewicką Rosją. 

Opowiada o przebiegu 

Bitwy Warszawskiej. 

 

Uczeń, rozumie 

określenie „cud 

nad Wisłą”. 

23. II Rzeczpospolita  

 

Zagadnienia: 

● powojenna odbudowa, 

● ustrój polityczny 

II Rzeczpospolitej. 

Uczeń wie, kim był Józef 

Piłsudski. 

Uczeń wie, jaki był ustrój 

II Rzeczpospolitej. 

Wie, kim byli Władysław 

Grabski i Wincenty Witos. 

Wymienia i wskazuje na 

mapie sąsiadów 

II Rzeczpospolitej. 

Uczeń omawia sytuację 

II Rzeczpospolitej 

w momencie odzyskania 

niepodległości. 

Wymienia problemy 

i trudności 

II Rzeczpospolitej. 

Zna datę przewrotu 

majowego oraz wymienia 

jego przyczyny i skutki. 

 

Uczeń ocenia działania 

Józefa Piłsudskiego. 

. 

Wskazuje 

najważniejsze 

różnice między 

konstytucjami 

marcową 

i kwietniową 
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25. Poznaj to, co 

nieznane… 

Kraj wielu narodów* 

 

Zagadnienia: 

● mniejszości narodowe 

II Rzeczpospolitej. 

Uczeń wie, czym jest 

mniejszość narodowa. 

Uczeń wymienia mniejszości 

narodowe i etniczne II 

Rzeczpospolitej. 

Wskazuje na mapie obszary 

zamieszkane przez 

poszczególne mniejszości. 

 

Uczeń zna przyczyny i skutki 

wielonarodowości 

II Rzeczpospolitej. 

Uczeń umie odczytać 

z diagramu informacje 

dotyczące mniejszości 

narodowych.  

. 

Porównuje 

sytuację 

narodowościową 

II Rzeczpospolitej 

i współczesnej 

Polski 

27. Czy będzie wojna? 

 

Zagadnienia: 

● faszystowskie 

Włochy,  

● nazistowskie Niemcy,  

● stalinowski ZSRR,  

● przyczyny II wojny 

światowej. 

Uczeń wie, kim byli Adolf 

Hitler i Józef Stalin. 

Uczeń wie, kim był Benito 

Mussolini. 

Rozumie i wyjaśnia terminy 

„faszyzm” i „totalitaryzm”. 

Charakteryzuje totalitaryzmy 

w Niemczech i ZSRR. 

Wymienia chronologicznie 

działania Hitlera przed 

wybuchem II wojny 

światowej. 

Uczeń charakteryzuje 

totalitaryzm we Włoszech. 

 

Wie, jakie decyzje zapadły 

w Monachium w 1938 

roku. 

Uczeń rozumie 

zagrożenie, jakim 

dla Europy były 

totalitaryzmy. 

28. Najazd z dwóch stron 

 

Zagadnienia: 

● sojusz III Rzeszy 

i ZSRR,  

Uczeń wie, kiedy wybuchła 

II wojna światowa. 

Zna datę napaści ZSRR na 

Polskę. 

Uczeń zna treść i skutki 

paktu Ribbentrop–Mołotow. 

. 

Uczeń zna datę podpisania 

paktu Ribbentrop–Mołotow. 

Wymienia i wskazuje na 

mapie miejsca ważniejszych 

walk podczas wojny 

obronnej Polski we wrześniu 

1939 roku 

Uczeń rozumie 

przyczyny klęski 

poniesionej przez 

Polskę we 

wrześniu 1939 

roku. 
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● wojna obronna Polski. 

29. Okupowany kraj 

 

Zagadnienia: 

● polityka Niemiec 

i ZSRR w stosunku do 

okupowanych ziem 

polskich. 

Uczeń wie, czym były obozy 

koncentracyjne, i podaje 

przykład takiego obozu. 

Wie, czym były getta. 

Uczeń wskazuje na mapie 

granicę między okupacją 

niemiecką i radziecką 

w 1939 roku oraz Generalne 

Gubernatorstwo. 

Opowiada, czym była i jak 

przebiegała łapanka. 

Opowiada o warunkach 

życia w getcie. 

Wie, czym był Holokaust. 

Wie, kim była Irena 

Sendlerowa. 

Zna datę zbrodni katyńskiej. 

Uczeń wyjaśnia, kiedy 

i dlaczego wybuchło 

powstanie w getcie 

warszawskim. 

Podaje inne (poza Ireną 

Sendlerową) przykłady osób 

ratujących Żydów podczas 

wojny. 

Opowiada o metodach 

prześladowań Polaków 

stosowanych przez 

niemieckich okupantów.  

Uczeń rozumie, jak ważna i 

trudna była decyzja 

o wybuchu powstania 

w getcie warszawskim. 

. 

Rozumie 

dlaczego należy 

pamiętać o 

zbrodni 

katyńskiej 

30. Polskie państwo 

podziemne 

 

Zagadnienia: 

● różne formy oporu 

Polaków wobec 

okupantów. 

Uczeń wie, czym były Armia 

Krajowa i Szare Szeregi. 

Uczeń wie, kim byli 

cichociemni. 

Opowiada o życiu 

codziennym i działalności 

partyzantów. 

Wie, kim byli Stefan 

Rowecki „Grot”, Jan Bytnar 

„Rudy”, Tadeusz Zawadzki 

„Zośka”, Witold Pilecki, 

oraz opowiada o działalności 

tych bohaterów. 

Uczeń wie, czym było 

polskie państwo podziemne. 

Wymienia i omawia formy 

walki Polaków 

z okupantami. 

 

Wie, kim byli Henryk 

Dobrzański „Hubal”, Jan 

Piwnik „Ponury”, oraz 

opowiada o działalności 

tych bohaterów. 

Uczeń rozumie 

znaczenie 

poznanych 

bohaterów dla 

Polski. 

31. Polacy na frontach 

II wojny* 

 

Uczeń wie, kim byli 

Władysław Sikorski 

i Władysław Anders. 

Wskazuje na mapie Anglię. 

Uczeń wskazuje na mapie: 

Tobruk, Narwik, Monte 

Cassino, szlak armii Andersa 

i armii Berlinga (Lenino). 

Zna daty bitew o Anglię 

Uczeń rozumie konieczność 

walki Polaków na 

wszystkich frontach II wojny 

światowej. 

Uczeń odczytuje z planu 

przebieg bitwy pod Monte 

Cassino. 

 

Ocenia znaczenie 

walki Polaków na 

różnych frontach 

II wojny 

światowej. 



 36 

Nr  

lekcji 
Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Zagadnienia: 

● polskie formacje 

zbrojne na frontach 

II wojny światowej. 

i pod Monte Cassino. 

Wyjaśnia termin „desant”.  

32. Powstanie warszawskie 

 

Zagadnienia: 

● przyczyny, przebieg i 

konsekwencje 

powstania 

warszawskiego. 

Uczeń zna datę dzienną 

rozpoczęcia powstania 

warszawskiego. 

Uczeń wyjaśnia, na czym 

polegała akcja „Burza”. 

Wie, ile dni trwało powstanie 

warszawskie. 

Zna skutki powstania 

warszawskiego. 

Uczeń wie, kiedy rozegrała 

się i jakie miała znaczenie 

bitwa pod Stalingradem. 

Wie, jakie znaczenie miała 

akcja „Burza”. 

Wie, jaką rolę w powstaniu 

warszawskim odgrywali 

harcerze i sanitariuszki. 

Wymienia przyczyny klęski 

powstania warszawskiego. 

 

Ocenia powstanie 

warszawskie. 

Uczeń potrafi 

odczytać  na 

planie Warszawy 

przebieg 

powstania.  

 

33. Koniec największej 

z wojen*  

+ Poznaj to, co 

nieznane…  

Wojna na morzach* 

 

Zagadnienia:  

● zakończenie II wojny 

światowej,  

● specyfika działań 

morskich w czasie 

II wojny światowej. 

 

Uczeń wie, kiedy zakończyła 

się II wojna światowa. 

Uczeń pokazuje na mapie 

fronty II wojny światowej. 

Omawia rolę Polaków 

w zwycięstwie nad 

Niemcami. 

Wyjaśnia termin „alianci”. 

Uczeń rozumie rolę Stanów 

Zjednoczonych w okresie II 

wojny światowej. 

Wyjaśnia terminy: „desant”, 

„kamikaze”,  

„U-Boot”. 

Pokazuje na mapie nowe 

granice państw. 

Zna datę ataku 

Japończyków na Pearl 

Harbor. 

Uczeń rozumie 

znaczenie walki 

na morzu podczas 

II wojny 

światowej. 
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35. Podział świata, skutki 

wojny 

 

Zagadnienia: 

● kształtowanie się 

powojennego ładu,  

● migracje,  

● zimna wojna. 

Uczeń wie, czym jest NATO. Uczeń wymienia skutki 

II wojny światowej. 

Wie, że Niemcy były 

podzielone na RFN i NRD. 

Wie, czym był Układ 

Warszawski.  

Rozumie pojęcia: żelaznej 

kurtyny, zimnej wojny, 

wyścigu zbrojeń.  

 

 

Uczeń pokazuje na mapie 

szlaki powojennych 

przesiedleń. 

Opowiada o podziale 

państwa niemieckiego. 

Wie, kim byli Jurij Gagarin i 

Neil Armstrong. 

Za datę lądowania człowieka 

na Księżycu. 

Uczeń opowiada 

o przyczynach i skutkach 

podziału państwa 

niemieckiego. 

 

Rozumie 

znaczenie USA 

w powojennej 

odbudowie 

Europy. 

36. Wielka odbudowa 

 

Zagadnienia: 

● granice powojennej 

Polski, 

● odbudowa kraju ze 

zniszczeń, 

● przemiany 

gospodarcze na wsi 

i w mieście. 

Uczeń pokazuje na mapie 

powojenne granice Polski 

oraz wymienia jej sąsiadów. 

Uczeń wymienia skutki 

II wojny światowej dla ziem 

polskich. 

Wie, czym są Ziemie 

Odzyskane, Pałac Kultury 

i Nauki w Warszawie. 

Rozumie pojęcie 

analfabetyzmu.  

Opowiada o odbudowie 

kraju ze zniszczeń 

wojennych. 

 

 

Uczeń wie, czym była 

reforma rolna. 

Wie, w jakich 

okolicznościach powstała 

Nowa Huta. 

 

. Wie, kim byli „Żołnierze 

Wyklęci”. 

Uczeń wymienia 

i omawia zmiany, 

jakie zaszły 

w społeczeństwie 

polskim po II 

wojnie światowej 

37. Władza i zwykli ludzie 

 

Zagadnienia: 

● kształtowanie się 

komunistycznej 

władzy w Polsce. 

Uczeń wie, kim był Bolesław 

Bierut. 

Wie, czym była PZPR. 

Uczeń zna terminy „Milicja 

Obywatelska” i „cenzura”. 

Wymienia najważniejsze 

uroczystości państwowe 

obchodzone w PRL. 

Uczeń opowiada, jak 

komuniści przejęli władzę w 

Polsce.  

Podaje przykłady 

komunistycznej propagandy. 

 

Wie, kim był Jan Rodowicz 

„Anoda”. 

Uczeń wyjaśnia, 

na czym polegała 

zależność PRL od 

ZSRR.  

 

38. Opozycja i Kościół Uczeń wie, kim był Jan Uczeń zaznacza na osi czasu 

daty najważniejszych 

Uczeń zna daty 

najważniejszych wystąpień 

Wyjaśnia, czym był KOR. Uczeń rozumie 

rolę i znaczenie 
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katolicki 

 

Zagadnienia: 

● stosunki władza–

Kościół, opozycja 

demokratyczna. 

Paweł II (Karol Wojtyła). wystąpień społecznych 

przeciw władzom PRL. 

Wie, kim był Stefan 

Wyszyński. 

Wie, czym były obchody 

tysiąclecia chrztu Polski.  

Rozumie i wyjaśnia termin 

„opozycja”. 

Wie, kiedy wybrano Karola 

Wojtyłę na papieża. 

 

społecznych przeciw 

władzom PRL. 

 

Kościoła 

katolickiego 

w powojennej 

Polsce. 

39. Solidarność ludzi 

wolnych 

 

 

Zagadnienia: 

● powstanie 

„Solidarności”,  

● stan wojenny. 

Uczeń zna daty powstania 

„Solidarności” 

i wprowadzenia stanu 

wojennego. 

Uczeń wie, kim byli 

Wojciech Jaruzelski, Lech 

Wałęsa i Jerzy Popiełuszko. 

Uczeń wymienia główne 

postanowienia porozumień 

sierpniowych. 

Podaje przyczyny i skutki 

wprowadzenia stanu 

wojennego. 

Uczeń wymienia 

przyczyny kryzysu 

gospodarczego w PRL  

na przełomie lat 70. i 80. 

XX wieku. 

 

Ocenia 

wprowadzenie 

stanu wojennego. 

42. Polska państwem 

demokratycznym 

 

Zagadnienia: 

Uczeń zna datę pierwszych 

częściowo wolnych 

wyborów do parlamentu. 

Uczeń wymienia przyczyny 

zorganizowania 

i postanowienia okrągłego 

stołu.  

Zna datę rozpoczęcia obrad 

Uczeń dostrzega związek 

między działalnością 

„Solidarności” a obaleniem 

komunizmu w Polsce.  

Uczeń potrafi wyjaśnić, 

dlaczego wybory 4 czerwca 

1989 roku nie były w pełni 

wolne.  

 

Potrafi ocenić 

przemiany z lat 

1989–1990. 
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● okrągły stół,  

● przemiany polityczne 

i gospodarcze po 1989 

roku. 

Wie, kim był Lech Wałęsa. okrągłego stołu. 

Wie, kim był Tadeusz 

Mazowiecki. 

Wymienia zmiany polityczne 

i gospodarcze, które zaszły w 

wyniku przemian lat 1989–

1990. 

Zna datę pierwszych 

wolnych wyborów 

prezydenckich w Polsce.  

Wie, kim był Leszek 

Balcerowicz. 

Rozumie symboliczne 

znaczenie kształtu okrągłego 

stołu. 

43. Ustrój państwa 

polskiego 

 

 

Zagadnienia: 

● władza ustawodawcza, 

wykonawcza 

i sądownicza. 

Uczeń wie, czym jest 

konstytucja.  

Wie, kto w Polsce sprawuje 

urząd prezydenta. 

Uczeń dzieli władzę na 

ustawodawczą, wykonawczą 

i sądowniczą.  

Wie, które organy sprawują 

w Polsce władzę 

ustawodawczą, wykonawczą 

i sądowniczą, 

Odróżnia demokrację 

pośrednią od bezpośredniej. 

Wie, czym są: ustawa, cisza 

wyborcza, referendum. 

Wie, kto w Polsce sprawuje 

urząd premiera.  

Uczeń podaje przykłady 

ustroju republikańskiego w 

historii. 

Wymienia zadania 

poszczególnych władz we 

współczesnej Polsce. 

Wie, czym jest Trybunał 

Konstytucyjny. 

Wie, kto w Polsce sprawuje 

urząd marszałka sejmu.  

Uczeń zna datę uchwalenia 

aktualnej konstytucji RP. 

. 

Wyjaśnia, 

dlaczego media 

nazywane są 

czwartą władzą 

44. Bądźmy samorządni 

 

 

Zagadnienia: 

● zadania i działanie 

samorządu lokalnego 

w Polsce. 

Uczeń pokazuje na mapie 

województwo, w którym 

mieszka. 

Uczeń wie, czym są władze 

samorządowe i w jakim celu 

zostały powołane. 

Zna podział administracyjny 

kraju. 

 

Pokazuje na mapie powiat i 

gminę, w których mieszka.  

Wie, czym jest organizacja 

pozarządowa.  

 

Uczeń wymienia przykłady 

organizacji 

pozarządowych. 

Uczeń wymienia 

zadania 

województwa, 

powiatu i gminy. 

45. Prawa i obowiązki 

obywatela 

 

Zagadnienia: 

● prawa człowieka,  

Uczeń wymienia 

podstawowe prawa 

człowieka. 

Uczeń wyjaśnia, czym różni 

się znaczenie słów 

„człowiek” i „obywatel”. 

Wymienia główne prawa 

Uczeń zna dokumenty, 

w których spisane zostały 

prawa człowieka.  

Podaje przykłady łamania 

praw człowieka i łamania 

.  

Zna daty uchwalenia 

najważniejszych 

dokumentów, w których 

spisane zostały prawa 

Uczeń rozumie 

rolę Dekalogu w 

kształtowaniu się 

koncepcji praw 

człowieka 
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Nr  

lekcji 
Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

● prawa i obowiązki 

obywatela RP,  

● prawa dziecka. 

i obowiązki obywatela RP. 

Wie, jakie prawa mu 

przysługują z racji tego, że 

jest dzieckiem, i gdzie 

zostały one zapisane.  

praw dziecka. człowieka. 

Potrafi zadziałać, gdy są 

łamane prawa dziecka.  

 

46. Jesteśmy w Unii 

Europejskiej i NATO 

 

Zagadnienia: 

● geneza i główne 

zadania UE i NATO. 

Uczeń zna datę przystąpienia 

Polski do UE. 

Wie, które miasto jest 

główną siedzibą władz UE. 

Rozpoznaje symbole UE 

i NATO. 

Uczeń zna datę przystąpienia 

Polski do NATO.  

Wie, czym jest Parlament 

Europejski.  

Wskazuje na mapie państwa 

należące do UE. 

Wie, jaki utwór jest hymnem 

UE.  

 

. Wymienia pozytywne 

i negatywne strony 

członkostwa Polski w UE 

i NATO.  

 

Uczeń opowiada o historii 

UE, wskazuje na mapie 

państwa należące do NATO 

Uczeń ocenia 

członkostwo 

Polski w UE i 

NATO. 

49. Świat stał się mniejszy 

 

Zagadnienia: 

● globalizacja i jej 

konsekwencje. 

Uczeń potrafi wyjaśnić 

sformułowanie „świat stał się 

mniejszy”. 

Uczeń wie, czym są kultura 

masowa i globalizacja.  

Wymienia dobre i złe strony 

globalizacji. 

Uczeń podaje przykłady 

kultury masowej 

i globalizacji.  

Dostrzega szanse 

i zagrożenia związane 

z globalizacją. 

 

. 

Wie, czym jest Bank 

Światowy. 

Uczeń dostrzega 

różnice między 

kulturą wysoką 

i masową 

50. Problemy współczesnej 

Polski 

 

Zagadnienia: 

● problemy polskiego 

Uczeń wie, czym jest 

Polonia. 

Uczeń wymienia 

najważniejsze problemy 

współczesnej Polski. 

Wymienia przyczyny 

współczesnej emigracji 

Polaków.  

Uczeń zastanawia się nad 

sposobami zaradzenia 

problemom współczesnej 

Polski. 

 

Potrafi rozpoznać i nazwać 

różne formy protestów 

społecznych. 

Uczeń dostrzega 

w swoim 

najbliższym 

otoczeniu 

przejawy 

problemów 
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Nr  

lekcji 
Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

społeczeństwa 

początków XXI wieku,  

● Polonia we 

współczesnym 

świecie. 

Wskazuje na mapie państwa, 

w których znajdują się 

największe skupiska 

Polaków. 

współczesnej 

Polski. 

51. Zagrożenia 

współczesnego świata 

 

Zagadnienia: 

● Zanieczyszczenie 

środowiska,  

● wojny,  

● terroryzm,  

● głód,  

● epidemie. 

Uczeń wie, czym jest 

terroryzm. 

Uczeń wymienia największe 

zagrożenia współczesnego 

świata.  

mia.  

. Wskazuje na mapie miejsca 

konfliktów zbrojnych 

i najważniejszych zamachów 

terrorystycznych. 

Wie, czym jest pande 

. Uczeń podaje przykłady 

osób i organizacji 

walczących ze 

współczesnymi 

zagrożeniami 

Uczeń 

samodzielnie 

poszukuje 

rozwiązań 

współczesnych 

globalnych 

problemów 
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Klasa VII nowa podstawa programowa  

 
 

Wymagania na poszczególne oceny 

 

Temat lekcji 
Zagadnienia, 

materiał nauczania 

Wymagania na poszczególne oceny 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

1. Kongres 

wiedeński 

1. Początek 

kongresu 

2. „Sto dni” 

Napoleona 

3. Postanowienia 

kongresu 

4. Zmiany granic  

w Europie 

5. Święte 

Przymierze 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: restauracja, 

legitymizm, równowaga 

europejska 

– zna daty obrad 

kongresu wiedeńskiego 

(1814–1815) 

– wskazuje na mapie 

państwa decydujące na 

kongresie wiedeńskim 

– podaje przyczyny 

zwołania kongresu 

wiedeńskiego 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: abdykacja, 

Święte Przymierze 

– zna daty: bitwy pod 

Waterloo  

(18 VI 1815), podpisania 

aktu Świętego 

Przymierza  

(IX 1815) 

– prezentuje główne 

założenia ładu 

wiedeńskiego 

– przedstawia decyzje 

kongresu dotyczące ziem 

polskich 

Uczeń:  

– zna datę „stu dni” 

Napoleona  

(III–VI 1815) 

– identyfikuje postacie: 

Aleksandra I, Charles’a 

Talleyranda, Klemensa 

von Metternicha 

– omawia przebieg „stu 

dni” Napoleona 

– przedstawia 

okoliczności powstania 

Świętego Przymierza 

Uczeń: 

– identyfikuje postacie: 

Roberta Stewarta 

Castlereagha, Franciszka I, 

Fryderyka Wilhelma III 

– wskazuje na mapie 

zmiany terytorialne  

w Europie  

po kongresie wiedeńskim 

oraz państwa Świętego 

Przymierza 

– przedstawia cele  

i działalność Świętego 

Przymierza 

Uczeń: 

– ocenia postawę 

Napoleona  

i Francuzów  

w okresie jego powrotu 

do kraju  

– ocenia zasady,  

w oparciu o które 

stworzono ład wiedeński  

– ocenia działalność 

Świętego Przymierza 

Tajemnice sprzed 

wieków – Jak 

obradował 

kongres  

w Wiedniu? 

1. Dlaczego 

Wiedeń?  

2. Przebieg obrad  

3. Główni 

bohaterowie 

wiedeńscy 

 Uczeń: 

– wyjaśnia, dlaczego 

Wiedeń stał się miejscem 

obrad kongresu 

Uczeń: 

– opisuje przebieg obrad 

kongresu wiedeńskiego 

– charakteryzuje 

głównych uczestników 

kongresu  

 

Uczeń: 

– przedstawia znaczenie 

regulaminu 

dyplomatycznego 

– wyjaśnia rolę kongresu 

wiedeńskiego w procesie 

likwidacji niewolnictwa 

Uczeń: 

– ocenia rolę kongresu 

wiedeńskiego  

w dziejach Europy 

2. Rewolucja 

przemysłowa 

1. Narodziny 

przemysłu 

2. Rewolucja 

przemysłowa na 

świecie 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: 

industrializacja, 

rewolucja przemysłowa, 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: manufaktura, 

fabryka, urbanizacja, 

kapitał, kapitaliści, 

Uczeń: 

– zna daty: 

skonstruowania silnika 

elektrycznego (1831), 

skonstruowania telegrafu 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: cywilizacja 

przemysłowa, metropolia 

– zna datę pierwszego 

Uczeń: 

– identyfikuje postacie: 

Thomasa Newcomena, 

Charlesa Wheatsone’a, 

Thomasa Davenporta 



 43 

3. Maszyna parowa 

i jej zastosowanie 

4. Narodziny 

elektrotechniki 

5. Skutki rewolucji 

przemysłowej 

 

maszyna parowa 

– zna datę udoskonalenia 

maszyny parowej (1763) 

– identyfikuje postać 

Jamesa Watta 

– wymienia przyczyny 

rewolucji przemysłowej 

 

robotnicy, proletariat 

– identyfikuje postacie: 

Samuela Morse’a, 

George’a Stephensona 

– wymienia gałęzie 

przemysłu, które 

rozwinęły się dzięki 

zastosowaniu maszyny 

parowej 

– omawia wpływ 

zastosowania maszyny 

parowej na rozwój 

komunikacji 

(1837) 

– identyfikuje postać 

Michaela Faradaya 

– wskazuje na mapie 

państwa, na których 

terenie rozwinęły się w 

XIX w. najważniejsze 

zagłębia przemysłowe 

Europy 

– wyjaśnia okoliczności 

narodzin przemysłu w 

XIX w. 

– przedstawia 

konsekwencje 

zastosowania maszyny 

parowej dla rozwoju 

przemysłu 

telegraficznego 

połączenia kablowego 

między Ameryką i 

Europą (1866) 

– przedstawia 

gospodarcze  

i społeczne skutki 

industrializacji 

– wyjaśnia znaczenie 

wynalezienia 

elektryczności dla 

rozwoju przemysłu  

i komunikacji 

– wyjaśnia okoliczności 

narodzin przemysłu w 

XIX w. 

– opisuje sposób 

działania maszyny 

parowej  

– ocenia gospodarcze  

i społeczne skutki 

rozwoju przemysłu  

w XIX w. 

3. Nowe idee 

polityczne 

 

1. Liberalizm 

2. Konserwatyzm 

3. Idee narodowe 

4. Początki ruchu 

robotniczego 

5. Czartyzm 

6. Socjalizm  

i komunizm 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: ideologia, 

proletariat, ruch 

robotniczy, strajk, 

związek zawodowy 

– identyfikuje postać 

Adama Smitha 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: liberalizm, 

konserwatyzm, socjalizm 

– identyfikuje postacie: 

Edmunda Burke’a, 

Karola Marksa 

– przedstawia 

okoliczności narodzin 

liberalizmu, 

konserwatyzmu  

i ruchu robotniczego 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: wolna 

konkurencja, komunizm, 

idee narodowe 

– identyfikuje postacie: 

Giuseppe Mazziniego, 

Henriego de Saint– 

–Simona, Roberta 

Owena, Fryderyka 

Engelsa 

– charakteryzuje 

założenia liberalizmu, 

konserwatyzmu, 

socjalizmu  

i komunizmu 

Uczeń: 

– zna datę wydania 

Manifestu 

komunistycznego (1848) 

– przedstawia 

okoliczności narodzin 

liberalizmu, 

konserwatyzmu  

i ruchu robotniczego  

– wyjaśnia różnice 

między socjalistami  

i komunistami 

– wyjaśnia rolę 

związków zawodowych  

w rozwoju ruchu 

robotniczego 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: czartyzm, 

falanster 

– zna daty: ruchu 

czartystów (1836–1848) 

– opisuje narodziny 

ruchu czartystów, ich 

postulaty oraz skutki 

działalności 

– ocenia wpływ nowych 

ideologii  

na życie społeczne  

i polityczne  

w pierwszej połowie XIX 

w. 

4. Przeciwko 

Świętemu 

Przymierzu 

1. Walka z ładem 

wiedeńskim 

2. Niepodległość 

Grecji 

3. Początek Wiosny 

Ludów 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu Wiosna Ludów 

– zna datę Wiosny Ludów 

(1848–1849) 

– wskazuje na mapie 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: rewolucja 

lipcowa, rewolucja 

lutowa, parlament 

frankfurcki 

Uczeń: 

– zna daty: uzyskania 

niepodległości przez 

Grecję (1829), powstania 

w Belgii (1830), 

zwołania parlamentu 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: dekabryści, 

bankiety 

– zna daty: wybuchu 

antytureckiego powstania 

Uczeń: 

– przedstawia przebieg i 

skutki walki Greków  

o niepodległość 

– ocenia znaczenie 

Wiosny Ludów dla 
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4. Wystąpienia  

w Niemczech  

i Austrii 

5. Parlament 

frankfurcki 

6. Powstanie 

węgierskie 

7. Wiosna Ludów 

we Włoszech 

8. Wojna krymska 

państwa, w których 

wybuchła Wiosna Ludów;  

– wymienia przyczyny 

Wiosny Ludów 

– zna daty: rewolucji 

lipcowej we Francji 

(1830), wybuchu Wiosny 

Ludów  

we Francji (II 1848) 

– identyfikuje postacie: 

Mikołaja I, Ludwika 

Napoleona Bonapartego, 

Franciszka Józefa I 

– wskazuje na mapie 

państwa, które uzyskały 

niepodległość  

w pierwszej połowie XIX 

w.  

– przedstawia przyczyny 

i przejawy walki z ładem 

wiedeńskim 

– przedstawia skutki 

Wiosny Ludów we 

Francji, Prusach, Austrii, 

na Węgrzech i w 

państwach włoskich 

frankfurckiego  

(V 1848), wybrania 

Ludwika Napoleona 

Bonapartego 

prezydentem Francji (XII 

1848), stłumienia 

powstania węgierskiego 

(1849), wojny krymskiej 

(1853–1856) 

– identyfikuje postacie: 

Klemensa von 

Metternicha, Aleksandra 

II 

– wskazuje na mapie 

państwa, w których w 

latach 1815–1847 

wybuchły rewolucje i 

powstania narodowe oraz 

państwa zaangażowane  

w wojnę krymską 

– omawia przyczyny, 

przebieg i skutki 

rewolucji lipcowej we 

Francji 

– wymienia przyczyny i 

skutki wojny krymskiej 

w Grecji (1821–1822), 

powstania dekabrystów (XII 

1825), uznania 

niepodległości Belgii 

(1831), wybuchu Wiosny 

Ludów  

w Prusach, Austrii  

na Węgrzech i we 

Włoszech (III 1848), 

powstania robotniczego 

w Paryżu (VI 1848) 

– identyfikuje postacie: 

Karola X, Ludwika 

Filipa, Lajosa Kossutha, 

Józefa Bema Karola 

Alberta 

– przedstawia cele, 

przebieg i skutki 

powstania dekabrystów 

– opisuje przebieg 

Wiosny Ludów we 

Francji, Prusach, Austrii, 

na Węgrzech i w 

państwach włoskich 

państw i narodów 

europejskich 

– omawia rolę 

parlamentu 

frankfurckiego  

w procesie jednoczenia 

Niemiec 

1. Po upadku 

Księstwa 

Warszawskiego 

1. Podział ziem 

polskich 

2. Rzeczpospolita 

Krakowska 

3. Wielkie Księstwo 

Poznańskie 

4. Sytuacja 

gospodarcza  

w zaborze 

pruskim – 

podstawy 

nowoczesności 

5. Sytuacja 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu uwłaszczenie 

– zna datę powstania 

Królestwa Polskiego, 

Wielkiego Księstwa 

Poznańskiego  

i Wolnego Miasta 

Krakowa (1815) 

– wskazuje na mapie 

podział ziem polskich po 

kongresie wiedeńskim 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu ziemie zabrane 

– zna daty: reformy 

uwłaszczeniowej  

w Wielkim Księstwie 

Poznańskim (1823), 

zniesienia pańszczyzny w 

zaborze austriackim (1848) 

– charakteryzuje ustrój 

Wielkiego Księstwa 

Poznańskiego 

– opisuje ustrój 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu protektorat 

– zna daty: nadania 

wolności osobistej 

chłopom w zaborze 

pruskim (1807), 

powołania sejmu 

prowincjonalnego w 

Wielkim Księstwie 

Poznańskim (1824)  

– identyfikuje postacie: 

Antoniego Radziwiłła, 

Uczeń: 

– zna datę otwarcia  

Zakładu Narodowego im. 

Ossolińskich we Lwowie 

(1817) 

– wyjaśnia, jaką rolę 

pełniła Rzeczpospolita 

Krakowska w utrzymaniu 

polskości 

– porównuje sytuację 

gospodarczą ziem polskich 

pod zaborami 

– przedstawia warunki 

Uczeń 

– zna datę wprowadzenia 

obowiązku szkolnego w 

zaborze pruskim (1825) 

– ocenia skutki reformy 

uwłaszczeniowej  

w zaborze pruskim 

– ocenia politykę władz 

zaborczych wobec 

Polaków  

w zaborze pruskim  

i austriackim 
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gospodarcza  

w zaborze 

austriackim 

6. Kultura  

i oświata 

Rzeczypospolitej 

Krakowskiej 

– charakteryzuje rozwój 

gospodarczy zaboru 

pruskiego 

– opisuje sytuację 

gospodarczą w zaborze 

austriackim 

Edwarda Raczyńskiego, 

Tytusa Działyńskiego, 

Józefa Maksymiliana 

Ossolińskiego 

– omawia proces 

uwłaszczania chłopów w 

zaborze pruskim 

 

rozwoju polskiej kultury  

i oświaty w zaborze 

pruskim i Galicji 

 

2. W Królestwie 

Polskim 

1. Konstytucja 

Królestwa 

Polskiego 

2. Namiestnik  

i wielki książę 

3. Gospodarka 

Królestwa 

Polskiego 

4. Kultura  

i edukacja  

pod zaborem 

rosyjskim 

5. Opozycja legalna  

w Królestwie 

Polskim 

6. Tajne spiski  

i organizacje 

Uczeń: 

– zna datę nadania 

konstytucji Królestwu 

Polskiemu (1815) 

– identyfikuje postacie: 

Adama Mickiewicza, 

Piotra Wysockiego 

– wskazuje na mapie 

zasięg Królestwa 

Polskiego 

– wymienia organy 

władzy określone  

w konstytucji Królestwa 

Polskiego 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: kaliszanie, 

konspiracja 

– zna daty: objęcia 

władzy przez Mikołaja I 

(1825), zawiązania 

Sprzysiężenia 

Podchorążych (1828) 

– identyfikuje postacie: 

Aleksandra I, wielkiego 

księcia Konstantego, 

Mikołaja I, Franciszka 

Ksawerego Druckiego–

Lubeckiego, Stanisława 

Staszica, Waleriana 

Łukasińskiego 

– charakteryzuje ustrój 

Królestwa Polskiego 

– opisuje rozwój 

przemysłu w Królestwie 

Polskim 

– omawia rozwój kultury 

i edukacji  

w Królestwie Polskim 

– wymienia przykłady 

organizacji spiskowych i 

ich cele 

Uczeń: 

– zna daty: otwarcia 

uniwersytetu  

w Warszawie (1816), 

działalności 

Towarzystwa Filomatów  

(1817–1823), 

wprowadzenia cenzury w 

Królestwie Polskim 

(1819), założenia Banku 

Polskiego (1828) 

– identyfikuje postacie: 

Józefa Zajączka, Juliana 

Ursyna Niemcewicza, 

Adama Jerzego 

Czartoryskiego, 

Wincentego 

i Bonawentury 

Niemojowskich 

– wskazuje na mapie 

najważniejsze 

okręgi przemysłowe 

w Królestwie Polskim 

– przedstawia reformy 

gospodarcze Franciszka 

Ksawerego Druckiego–

Lubeckiego 

– przedstawia sytuację na 

wsi w Królestwie 

Polskim 

Uczeń: 

– zna daty: powstania 

Towarzystwa 

Kredytowego 

Ziemskiego (1825), 

wystąpienia kaliszan 

(1820) 

– identyfikuje postacie: 

Stanisława Kostki 

Potockiego,  

Tadeusza Czackiego,  

Tomasza Zana 

– wskazuje na mapie 

Kanał Augustowski 

– wyjaśnia, jaką rolę w 

życiu Królestwa 

Polskiego pełnił wielki 

książę Konstanty 

– charakteryzuje 

działalność kulturalno–

oświatową Polaków na 

ziemiach zabranych 

– przedstawia 

okoliczności powstania 

opozycji legalnej i cele 

jej działalności 

– opisuje okoliczności 

powstania organizacji 

spiskowych 

Uczeń: 

– wymienia wady  

i zalety ustroju Królestwa 

Polskiego 

– ocenia rozwój 

gospodarczy Królestwa 

Polskiego 

– omawia różnice 

pomiędzy opozycją 

legalną i nielegalną w 

Królestwie Polskim 

– ocenia stosunek władz 

carskich do opozycji 

legalnej  

i nielegalnej 

3. Powstanie 1. Wybuch Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 
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listopadowe powstania 

2. Od negocjacji do 

detronizacji 

3. Wojna polsko––

rosyjska 

4. Wodzowie 

powstania 

listopadowego 

5. Walki poza 

Królestwem 

 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu noc listopadowa 

– zna daty: wybuchu 

powstania listopadowego 

(29/30 XI 1830), bitwy 

pod Olszynką 

Grochowską (II 1831), 

wojny polsko– 

–rosyjskiej (II–X 1831) 

– identyfikuje postacie: 

Piotra Wysockiego, 

Józefa Chłopickiego 

– wymienia przyczyny 

powstania listopadowego 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: dyktator, 

detronizacja 

– zna daty: detronizacji 

Mikołaja I i zerwania unii 

z Rosją (25 I 1831), bitwy 

pod Ostrołęką (V 1831), 

bitwy o Warszawę (6–7 

IX 1831) 

– identyfikuje postacie: 

wielkiego księcia 

Konstantego, Adama 

Jerzego Czartoryskiego 

– wskazuje na mapie 

miejsca najważniejszych 

bitew powstania 

listopadowego 

– wyjaśnia, jakie 

znaczenie dla powstania 

listopadowego miała 

detronizacja cara 

Mikołaja I 

– omawia przyczyny 

klęski powstania 

listopadowego 

– zna daty: przejęcia 

dyktatury przez Józefa 

Chłopickiego (XII 1830),  

– identyfikuje postacie: 

Ignacego Prądzyńskiego, 

Emilii Plater, Józefa 

Bema, Iwana Dybicza, 

Iwana Paskiewicza 

– wskazuje na mapie 

tereny poza Królestwem 

Polskim, na których 

toczyły się walki podczas 

powstania w latach 

1830–1831 

– opisuje przebieg nocy 

listopadowej 

– charakteryzuje 

poczynania władz 

powstańczych do 

wybuchy wojny polsko–

rosyjskiej 

– opisuje przebieg wojny 

polsko– 

–rosyjskiej 

– zna daty: bitwy pod 

Stoczkiem (II 1831), 

bitew pod Wawrem  

i Dębem Wielkim  

(III 1831), bitew pod 

Iganiami i Boremlem (IV 

1831) 

– identyfikuje postacie: 

Józefa Sowińskiego,  

Jana Skrzyneckiego, Jana 

Krukowieckiego, Józefa 

Dwernickiego 

– przedstawia przebieg 

walk powstańczych poza 

Królestwem Polskim 

– identyfikuje postacie: 

Michała 

Radziwiłła, Macieja 

Rybińskiego, Antoniego 

Giełguda 

– ocenia postawy 

wodzów powstania 

listopadowego 

– ocenia, czy powstanie 

listopadowe miało szanse 

powodzenia 

 

Tajemnice sprzed 

wieków – Czy 

powstanie 

listopadowe 

mogło zakończyć 

się sukcesem? 

1. Dlaczego Polacy 

byli bez szans? 

2. Wydarzenia w 

Belwederze 

3. Co zmieniłaby 

śmierć wielkiego 

księcia 

Konstantego? 

4. Jaką liczbę 

żołnierzy mogli 

wystawić 

Rosjanie? 

5. Jakie błędy 

popełnili 

 Uczeń:  

– przedstawia oceny 

historyków dotyczące 

szans powstania 

listopadowego 

 

Uczeń:  

– opisuje zamach na 

wielkiego księcia 

Konstantego 

– porównuje siły 

militarne Rosji i 

powstańców 

– wskazuje błędy 

dowódców powstania 

Uczeń:  

– podejmuje próbę 

odpowiedzi na pytanie, 

czy powstanie 

listopadowe mogło 

zakończyć się sukcesem 

Uczeń:  

– ocenia skutki zamachu 

na wielkiego księcia 

Konstantego 
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dowódcy? 

4. Wielka 

Emigracja 

1. Ucieczka przed 

represjami 

2. Stronnictwa 

polityczne  

na emigracji 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: emigracja, 

Wielka Emigracja 

– identyfikuje postacie: 

Fryderyka Chopina, 

Adama Mickiewicza, 

Juliusza 

Słowackiego 

– wymienia przyczyny 

Wielkiej Emigracji 

– wskazuje na mapie 

główne kraje, do których 

emigrowali Polacy po 

upadku 

powstania listopadowego 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: zsyłka, 

emisariusz 

– identyfikuje postacie: 

Zygmunta Krasińskiego, 

Joachima Lelewela,  

Adama Jerzego 

Czartoryskiego 

– wymienia główne 

obozy polityczne 

powstałe na emigracji 

– wymienia formy 

działalności Polaków na 

emigracji 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: katorga, 

amnestia 

– zna daty: powstania 

Towarzystwa 

Demokratycznego 

Polskiego (1832)  

i Hôtel Lambert (1833) 

– przedstawia stosunek 

władz  

i społeczeństw Europy do 

polskich emigrantów 

– charakteryzuje program 

Towarzystwa 

Demokratycznego 

Polskiego 

– przedstawia poglądy 

środowisk 

konserwatywnych  

z Hôtel Lambert  

Uczeń: 

– zna daty: powstania 

Komitetu Narodowego 

Polskiego (1831),  

Gromad Ludu Polskiego 

(1835) 

– identyfikuje postacie: 

Ludwika 

Mierosławskiego, 

Wiktora Heltmana 

– wskazuje na mapie 

trasy, które przemierzali 

polscy emigranci 

– przedstawia program 

Komitetu Narodowego 

Polskiego  

– omawia poglądy 

Gromad Ludu Polskiego 

Uczeń: 

– opisuje działalność 

kulturalną Polaków na 

emigracji 

– ocenia działalność 

Polaków na emigracji 

 

 

5. Ziemie polskie 

po powstaniu 

listopadowym 

1. Represje  

po upadku 

powstania 

listopadowego 

2. Królestwo 

Polskie  

w cieniu Cytadeli 

3. Represje  

w zaborze 

pruskim 

4. Działalność 

spiskowa 

5. Powstanie 

krakowskie 

6. Rabacja 

galicyjska 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu rusyfikacja 

– zna datę wybuchu 

powstania krakowskiego  

(21/21 II 1846) 

– wymienia represje 

wobec uczestników 

powstania listopadowego 

– wskazuje przykłady 

polityki rusyfikacji w 

Królestwie Polskim po 

upadku powstania 

listopadowego 

– wskazuje na mapie 

tereny objęte powstaniem 

krakowskim 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: rabacja, 

kontrybucja 

– zna daty: wybuchu 

rabacji galicyjskiej  

(II 1846) 

– identyfikuje postacie: 

Iwana Paskiewicza, 

Edwarda Dembowskiego, 

Jakuba Szeli 

– charakteryzuje politykę 

władz rosyjskich wobec 

Królestwa Polskiego 

– omawia przebieg  

i skutki powstania 

krakowskiego 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: noc 

paskiewiczowska, Statut 

organiczny, 

– zna daty: 

wprowadzenia Statutu 

organicznego (1832), 

ogłoszenia stanu 

wojennego w Królestwie 

Polskim (1833), 

likwidacji 

Rzeczpospolitej 

Krakowskiej (XI 1846) 

– identyfikuje postacie: 

Szymona Konarskiego, 

Piotra Ściegiennego 

Uczeń: 

– zna daty: powstania 

Stowarzyszenia Ludu 

Polskiego (1835), 

wprowadzenia 

rosyjskiego kodeksu 

karnego w Królestwie 

Polskim (1847) 

– identyfikuje postacie: 

Edwarda Flottwella, 

Karola Libelta, Henryka 

Kamieńskiego 

– omawia represje 

popowstaniowe  

w zaborze pruskim 

– charakteryzuje 

działalność spiskową na 

Uczeń: 

– ocenia politykę władz 

zaborczych wobec 

Polaków  

po upadku powstania 

listopadowego 

– ocenia postawę 

chłopów galicyjskich 

wobec szlachty  

i powstania 

krakowskiego 
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– przedstawia przyczyny, 

przebieg  

i skutki rabacji 

galicyjskiej 

– wskazuje na mapie 

tereny objęte rabacją 

galicyjską 

– wyjaśnia, w jakich 

okolicznościach 

wybuchło powstanie 

krakowskie 

ziemiach polskich 

w latach 30. i 40. XIX w.  

– przedstawia przyczyny 

niepowodzenia powstania 

krakowskiego 

6. Wiosna Ludów  

na ziemiach 

polskich 

1. Nastroje w 

Wielkopolsce na 

początku 1848 

roku 

2. Powstanie  

w Wielkopolsce 

3. W obronie 

polskości  

na Warmii, 

Mazurach  

i Śląsku 

4. Sytuacja  

w Galicji 

5. Ukraiński ruch 

narodowy 

6. Za waszą  

i naszą wolność 

Uczeń: 

– identyfikuje postacie: 

Józefa Bema, Adama 

Mickiewicza 

– wyjaśnia przyczyny 

wybuchu Wiosny Ludów 

na ziemiach polskich pod 

zaborami 

– wskazuje na mapie 

zabory, w których doszło 

do wystąpień w 1848 r. 

Uczeń: 

– zna daty: powstania 

wielkopolskiego  

(IV–V 1848), 

uwłaszczenia chłopów w 

Galicji (1848) 

– identyfikuje postać 

Ludwika 

Mierosławskiego  

– opisuje przebieg 

Wiosny Ludów w 

Wielkim Księstwie 

Poznańskim 

– omawia przebieg 

Wiosny Ludów  

w Galicji 

Uczeń: 

– zna daty: porozumienia w 

Jarosławcu (IV 1848), bitwy 

pod Miłosławiem (IV 1848),  

– identyfikuje postacie: 

Franza von Stadiona, 

Wojciecha 

Chrzanowskiego, Józefa 

Wysockiego, Henryka 

Dembińskiego 

– charakteryzuje wkład 

Polaków  

w wydarzenia Wiosny 

Ludów  

w Europie 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu serwituty 

– zna datę powstania 

Komitetu Narodowego w 

Poznaniu (III 1848) 

– identyfikuje postacie: 

Józefa Lompy, Emanuela 

Smołki, Gustawa 

Gizewiusza, Krzysztofa 

Mrongowiusza  

– przedstawia działalność 

polskich społeczników na 

Warmii, Mazurach  

i Śląsku 

Uczeń: 

– wyjaśnia, jakie 

znaczenie dla polskiego 

ruchu 

niepodległościowego w 

Galicji miał wzrost 

świadomości 

narodowościowej wśród 

Rusinów 

– ocenia skutki Wiosny 

Ludów  

na ziemiach polskich  

– ocenia decyzję władz 

austriackich  

o uwłaszczeniu 

 

7. Kultura polska 

doby 

romantyzmu 

1. Kultura polska 

2. po utracie 

niepodległości 

3. Narodziny 

romantyzmu 

4. Polski mesjanizm 

5. Początki badań 

historii Polski 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu romantyzm 

– identyfikuje postacie: 

Adama Mickiewicza, 

Juliusza Słowackiego, 

Fryderyka Chopina 

– wymienia poglądy 

romantyków 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu racjonalizm 

– identyfikuje postać 

Joachima Lelewela 

– wyjaśnia, na czym 

polegał konflikt 

romantyków 

z klasykami 

– przedstawia 

najwybitniejszych 

polskich twórców epoki 

romantyzmu 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: mesjanizm, 

salon artystyczny 

– charakteryzuje 

warunki, w jakich 

ukształtował się polski 

romantyzm 

– wyjaśnia, czym był 

polski mesjanizm 

Uczeń: 

– zna datę opublikowania 

ballady Romantyczność 

Adama Mickiewicza  

– identyfikuje postać 

Andrzeja Towiańskiego, 

Artura Grottgera 

– przedstawia sytuację 

kultury polskiej po 

utracie niepodległości 

Uczeń: 

– ocenia wpływ 

romantyzmu na 

niepodległościowe 

postawy Polaków 

1. Stany 

Zjednoczone w 

1. Rozwój Stanów 

Zjednoczonych 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

Uczeń: 

– zna daty: 

Uczeń: 

– ocenia znaczenie 
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XIX wieku 2. Podział  

na Północ  

i Południe 

3. Przyczyny wojny 

secesyjnej 

4. Wojna secesyjna 

5. Stany 

Zjednoczone po 

wojnie secesyjnej 

terminów: wojna 

secesyjna, Północ, 

Południe 

– zna datę wojny 

secesyjnej (1861–1865) 

– identyfikuje postać 

Abrahama Lincolna 

– wymienia przyczyny i 

skutki wojny secesyjnej 

terminów: secesja, 

Konfederacja, Unia, 

wojna totalna 

– zna datę wydania 

dekretu o zniesieniu 

niewolnictwa (1863)  

– identyfikuje postacie: 

Roberta Lee, Ulyssesa 

Granta 

– charakteryzuje sytuację 

gospodarczą, społeczną i 

polityczną Północy i 

Południa 

– omawia społeczne, 

polityczne i gospodarcze 

skutki wojny secesyjnej 

terminów: taktyka 

spalonej ziemi, 

abolicjonizm, demokraci, 

republikanie 

– zna daty: wyboru 

Abrahama Lincolna na 

prezydenta USA (1860), 

secesji Karoliny 

Południowej (1860), 

powstania 

Skonfederowanych 

Stanów Ameryki (1861) 

– omawia przyczyny 

podziału Stanów 

Zjednoczonych  

na Północ i Południe 

– opisuje przebieg wojny 

secesyjnej 

– wyjaśnia, jakie 

konsekwencje dla 

dalszego przebiegu 

wojny miał dekret  

o zniesieniu 

niewolnictwa 

wprowadzenia zakazu 

przywozu niewolników 

do Stanów Zjednoczonych 

(1808), bitwy pod 

Gettysburgiem  

(VII 1863), kapitulacji 

wojsk Konfederacji (VI 

1865), ataku na Fort 

Sumter (IV 1861) 

– wskazuje na mapie 

etapy rozwoju 

terytorialnego Stanów 

Zjednoczonych w XIX w. 

– przedstawia przyczyny 

i skutki rozwoju 

terytorialnego Stanów 

Zjednoczonych w XIX w. 

– porównuje sytuację 

gospodarczą, społeczną i 

polityczną Północy  

i Południa 

zniesienia niewolnictwa 

w Stanach Zjednoczonych 

– ocenia skutki wojny 

secesyjnej 

2. Zjednoczenie 

Włoch i Niemiec 

1. Dwie koncepcje 

zjednoczenia 

Włoch 

2. Piemont 

3. Zjednoczenie 

Włoch 

4. Powstanie 

Królestwa 

Włoskiego 

5. Polityka Prus 

6. Wojny Prus  

z Danią i Austrią 

7. Wojna  

z Francją 

8. Komuna Paryska 

Uczeń: 

– zna daty: powstania 

Królestwa Włoch (1861), 

ogłoszenia powstania II 

Rzeszy Niemieckiej (18 I 

1871) 

– identyfikuje postacie: 

Giuseppe Garibaldiego, 

Ottona von Bismarcka 

– wymienia etapy 

jednoczenia Włoch  

i Niemiec 

– przedstawia skutki 

zjednoczenia Włoch  

i Niemiec dla Europy 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: wyprawa 

„tysiąca czerwonych 

koszul”, risorgimento 

– zna daty: wojny Prus z 

Austrią (1866), wojny 

francusko–pruskiej 

(1870–1871) 

– identyfikuje postacie: 

Camilla Cavoura, 

Wilhelma I, Napoleona 

III 

– wyjaśnia, jaką rolę w 

jednoczeniu Włoch 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu komunardzi 

– zna daty: bitew pod 

Magentą  

i Solferino (1859), wojny 

Prus i Austrii  

z Danią (1864), pokoju we 

Frankfurcie nad Menem 

(1871), bitwy pod 

Sadową (1866), 

powstania Związku 

Północno–niemieckiego 

(1867), bitwy pod 

Sedanem (1870), 

Uczeń: 

– zna daty: powstania 

Niemieckiego Związku 

Celnego (1834), zawarcia 

sojuszu Piemontu  

z Francją (1858), wojny 

Piemontu  

z Austrią (1859), 

wybuchu powstania w 

Królestwie Obojga 

Sycylii (1860), objęcia 

tronu w Prusach przez 

Wilhelma I (1861), 

powstania Czerwonego 

Krzyża (1863), zajęcia 

Uczeń: 

– ocenia rolę Ottona von 

Bismarcka w procesie 

jednoczenia Niemiec 

– ocenia metody 

stosowane przez Ottona 

Bismarcka, Camilla 

Cavoura  

i Giuseppe Garibaldiego 

w procesie jednoczenia 

swoich państw 

– dostrzega 

najważniejsze 

podobieństwa  

i różnice w procesie 
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9. Polacy  

w Komunie 

Paryskiej 

odegrał Giuseppe 

Garibaldi 

– omawia etapy 

jednoczenia Niemiec 

– przedstawia przyczyny, 

przebieg  

i skutki wojny 

francusko–pruskiej 

– wyjaśnia, jaką rolę w 

jednoczeniu Niemiec 

odegrał Otto von 

Bismarck 

 

Komuny Paryskiej (III–V 

1871) 

– wskazuje na mapie 

etapy jednoczenia Włoch 

i Niemiec 

– omawia koncepcje 

zjednoczenia Włoch 

– opisuje przebieg 

procesu jednoczenia 

Włoch 

– wyjaśnia, dlaczego 

Piemont stał się ośrodkiem 

jednoczenia Włoch 

– przedstawia koncepcje 

zjednoczenia Niemiec 

– omawia skutki wojen 

Prus z Danią  

i Austrią dla procesu 

jednoczenia Niemiec 

– przedstawia przyczyny, 

przebieg  

i skutki Komuny 

Paryskiej 

Wenecji przez Królestwo 

Włoch (1866), powstania 

Austro–Węgier (1867), 

zajęcia Państwa 

Kościelnego przez 

Królestwo Włoskie 

(1870) 

– identyfikuje postacie: 

Wiktora Emanuela II, 

Jarosława Dąbrowskiego, 

Walerego 

Wróblewskiego 

– wskazuje okoliczności 

powstania Czerwonego 

Krzyża 

– wyjaśnia okoliczności 

powstania Austro– 

–Węgier 

– przedstawia rolę 

Polaków w Komunie 

Paryskiej 

zjednoczenia Włoch  

i Niemiec  

 

 

3. Kolonializm w 

XIX wieku 

1. Przyczyny 

ekspansji 

kolonialnej 

2. Kolonizacja 

Afryki 

3. Polityka 

kolonialna  

w Azji 

4. Skutki polityki 

kolonialnej 

5. Brytyjskie 

imperium 

kolonialne 

6. Konflikty 

kolonialne 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu kolonializm  

– identyfikuje postać 

królowej Wiktorii 

– wymienia przyczyny i 

skutki ekspansji 

kolonialnej 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: faktoria 

handlowa, Kompania 

Wschodnioindyjska 

– zna datę otwarcia 

Japonii na świat (1854) 

– identyfikuje postać 

Cecila Johna Rhodesa 

– wskazuje na mapie 

posiadłości kolonialne 

Wielkiej Brytanii 

– wymienia państwa, 

które uczestniczyły  

w kolonizacji Afryki  

i Azji 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: powstanie 

sipajów, powstanie 

Mahdiego, wojny 

opiumowe, wojny 

burskie, powstanie 

bokserów 

– wskazuje na mapie 

tereny świata, które 

podlegały kolonizacji 

pod koniec XIX w. 

– przedstawia proces 

kolonizacji Afryki  

i Azji 

– wymienia przyczyny 

Uczeń: 

– zna daty: wybuchu 

pierwszej wojny 

opiumowej (1839), 

wybuchu powstania 

Mahdiego (1881)  

– porównuje proces 

kolonizacji Afryki  

i Azji 

– przedstawia stosunek 

państw azjatyckich do 

ekspansji europejskiej 

– charakteryzuje 

kolonialne imperium 

Wielkiej Brytanii 

Uczeń: 

– ocenia politykę 

mocarstw kolonialnych 

wobec podbitych ludów i 

państw 
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– przedstawia skutki 

ekspansji kolonialnej dla 

państw europejskich i 

mieszkańców terenów 

podbitych 

konfliktów kolonialnych 

– wskazuje przykłady 

konfliktów kolonialnych 

4. Rozwój 

nowych ruchów 

politycznych 

1. W stronę 

demokracji 

2. Socjaliści  

i anarchiści 

3. Nowe ideologie 

4. Emancypacja 

kobiet 

5. Prawa wyborcze  

dla kobiet 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: system 

republikański, partia 

polityczna, monarchia 

parlamentarna, 

demokratyzacja 

– wyjaśnia, na czym 

polegał proces 

demokratyzacji 

– wymienia nowe ruchy 

polityczne  

w Europie drugiej 

połowie XIX w. 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: socjaliści, 

socjaldemokracja, 

komuniści, 

chrześcijańska demokracja 

(chadecja), nacjonalizm, 

emancypantki, 

sufrażystki 

– identyfikuje postacie: 

Karola Marksa, Leona 

XIII 

– przedstawia założenia 

programowe socjalistów 

– charakteryzuje założenia 

programowe 

chrześcijańskiej 

demokracji 

– wyjaśnia, na czym 

polegał nowoczesny 

nacjonalizm 

– wymienia postulaty 

emancypantek  

i sufrażystek 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: rewolucja 

proletariacka, 

społeczeństwo 

industrialne, 

Międzynarodówka, 

anarchizm, terror 

indywidualny, 

szowinizm, syjonizm 

– zna daty: powstania I 

Międzynarodówki 

(1864), ogłoszenia 

encykliki Rerum 

novarum (1891) 

– przedstawia cele  

i metody działania 

anarchistów 

– omawia różnice między 

zwolennikami 

socjaldemokracji  

a komunistami 

– wyjaśnia, jakie 

okoliczności wpłynęły na 

narodziny ruchu 

emancypacji kobiet 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: solidaryzm 

społeczny, reformiści/ 

rewizjoniści 

– zna datę ustanowienia 1 

maja Świętem Pracy 

(1889)  

– przedstawia wpływ 

ideologii nacjonalizmu na 

kształtowanie się rożnych 

postaw wobec narodu i 

mniejszości narodowych 

– przedstawia 

okoliczności 

kształtowania się 

syjonizmu i jego 

założenia 

 

 

Uczeń: 

– porównuje systemy 

ustrojowe w XIX– 

–wiecznej Europie 

– ocenia następstwa 

procesu demokratyzacji 

życia politycznego  

– ocenia metody 

stosowane przez 

anarchistów  

– ocenia poglądy 

emancypantek  

i sufrażystek oraz metody 

i skutki  

ich działalności 

5. Postęp 

techniczny 

i zmiany 

cywilizacyjne 

1. Rozwój nauk 

przyrodniczych 

2. Rozwój 

medycyny  

i higieny 

3. Rozwój 

komunikacji  

i transportu 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu teoria ewolucji 

– identyfikuje postacie: 

Karola Darwina, Marii 

Skłodowskiej–Curie 

– wymienia odkrycia 

naukowe, które wpłynęły 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu pasteryzacja 

– zna daty: ogłoszenia 

teorii ewolucji przez 

Karola Darwina (1859), 

przyznania Nagród Nobla 

dla Marii Skłodowskiej–

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu promienio-

twórczość 

– zna daty: odkrycia 

promieni X (1895), 

budowy Kanału 

Sueskiego (1859–1869), 

Uczeń: 

– zna daty: wynalezienia 

szczepionki przeciwko 

wściekliźnie (1885), 

odkrycia bakterii gruźlicy 

i cholery (1903) 

– identyfikuje postacie: 

Roberta Kocha, Karla 

Uczeń: 

–ocenia znaczenie 

rozpowszechnienia 

nowych środków 

transportu  

– ocenia znaczenie 

budowy Kanału 

Sueskiego i Kanału 
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4. Nowe środki 

transportu 

5. Życie codzienne 

na rozwój nauk 

przyrodniczych i 

medycznych 

– wskazuje wynalazki, 

które miały wpływ na 

życie codzienne 

Curie (1903 i 1911), 

pierwszego lotu 

samolotem (1903), 

wynalezienia telefonu 

(1876) 

– identyfikuje postacie: 

Ludwika Pasteura, 

Orville’a  

i Wilbura Wright, 

Thomasa Alvę Edisona, 

Alexandra Grahama 

Bella 

– przedstawia założenia 

teorii ewolucji 

– omawia kierunki 

rozwoju medycyny  

i higieny 

– charakteryzuje rozwój 

komunikacji  

i transportu 

budowy Kanału 

Panamskiego (1904–

1914), pierwszego lotu 

sterowcem (1900), 

opatentowania fonografu 

(1878), wynalezienia 

gramofonu (1887) 

– identyfikuje postacie: 

Dmitrija Mendelejewa, 

Pierre’a Curie, Wilhelma 

Roentgena,  

Guglielma Marconiego 

– wyjaśnia, jakie 

znaczenie miała budowa 

wielkich kanałów 

morskich 

– wyjaśnia, w jaki sposób 

wynalazki zmieniły życie 

codzienne w XIX w. 

Benza, Johna Dunlopa, 

Gottlieba Daimlera, 

Rudolfa Diesela, 

Ferdynanda Zeppelina, 

Josepha Swana 

– wyjaśnia, jakie 

czynniki miały wpływ na 

spadek liczby 

zachorowań i 

śmiertelności w XIX w. 

Panamskiego dla rozwoju 

komunikacji 

6. Kultura 

przełomu 

XIX i XX wieku 

1. Literatura  

i prasa 

2. Sztuka  

i architektura 

3. Kultura masowa 

4. Upowszechnienie 

sportu 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: kultura 

masowa, pozytywizm, 

impresjonizm 

– przedstawia cechy 

charakterystyczne kultury 

masowej 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: realizm, 

naturalizm, secesja  

– identyfikuje postacie: 

Auguste’a Comte’a, 

Charlesa Dickensa, 

Juliusza Verne’a, Lwa 

Tołstoja, Auguste’a 

Renoira, Auguste’a i 

Louisa Lumière 

– charakteryzuje nowe 

kierunki w sztuce i 

architekturze 

– wyjaśnia, czym 

charakteryzowało się 

malarstwo 

impresjonistów 

– wymienia idee, które 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu historyzm 

– zna daty: początków kina 

(1895), pierwszych 

nowożytnych igrzysk 

olimpijskich (1896) 

– identyfikuje postacie: 

Émile’a Zoli, Fiodora 

Dostojewskiego, Josepha 

Conrada, 

Edgara Degasa, Pierre’a 

de Coubertina 

– wyjaśnia, jakie cele 

społeczne przyświecały 

literaturze i sztuce 

przełomu wieków 

– przedstawia 

okoliczności 

Uczeń: 

– zna datę  

pierwszej wystawy 

impresjonistów (1874) 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu symbolizm, 

ekspresjonizm, futuryzm 

– wyjaśnia, w jaki sposób 

podglądy pozytywistów 

wpłynęły na literaturę i 

sztukę przełomu XIX i 

XX w. 

Uczeń: 

– ocenia znaczenie kina 

dla rozwoju kultury 

masowej 

– ocenia zjawisko 

upowszechnienia sportu 

w drugiej połowie XIX 

w. 
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miały rozwijać wśród 

młodych pokoleń 

igrzyska olimpijskie 

upowszechnienia sportu 

w drugiej połowie XIX 

w. 

Tajemnice sprzed 

wieków – Kim 

byli 

impresjoniści? 

1. Salon 

Odrzuconych 

2. Impresjoniści na 

dworcu 

kolejowym 

3. Impresja – 

wschód słońca 

 Uczeń: 

– wymienia cechy 

malarstwa 

impresjonistycznego 

Uczeń: 

– wyjaśnia, w jakich 

okolicznościach powstało 

określenie impresjoniści 

– określa tematykę dzieł 

impresjonistów 

Uczeń: 

– przedstawia 

okoliczności, w jakich 

powstał Salon 

Odrzuconych 

Uczeń: 

– wyjaśnia, jaką rolę 

pełnił Salon w życiu 

kulturalnym Francji w 

XIX w. 

 

1. Ziemie polskie 

przed 

powstaniem 

styczniowym 

1. Praca organiczna 

2. Zabór austriacki  

po Wiośnie 

Ludów 

3. Odwilż 

posewastopolska 

4. „Czerwoni”  

i „biali” 

5. Przyczyny 

powstania 

styczniowego 

6. „Rewolucja 

moralna” 

w Królestwie 

Polskim 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: praca 

organiczna 

– zna datę manifestacji 

patriotycznych w 

Królestwie Polskim 

(1861) 

– identyfikuje postacie: 

Karola 

Marcinkowskiego, 

Hipolita Cegielskiego 

– wymienia założenia 

pracy organicznej 

– określa przyczyny 

powstania styczniowego 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: „czerwoni”, 

„biali”, autonomia, 

modernizacja 

– zna datę mianowania 

Aleksandra 

Wielopolskiego 

dyrektorem Komisji 

Wyznań i Oświecenia 

Publicznego (1861) 

– identyfikuje postacie: 

Dezyderego 

Chłapowskiego, 

Aleksandra II, Jarosława 

Dąbrowskiego, 

Aleksandra 

Wielopolskiego 

– wymienia przykłady 

realizacji programu pracy 

organicznej 

– wyjaśnia, na czym 

polegała autonomia 

galicyjska 

– przedstawia programy 

polityczne „białych” i 

„czerwonych” 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: Bazar, odwilż 

(wiosna) 

posewastopolska  

– zna datę wprowadzenia 

stanu wojennego w 

Królestwie Polskim 

(1861) 

– identyfikuje postać 

Andrzeja Zamoyskiego 

– przedstawia proces 

polonizacji urzędów w 

Galicji 

– charakteryzuje odwilż 

posewastopolską w 

Królestwie Polskim 

– wyjaśnia, jaki cel 

stawiali sobie 

organizatorzy 

manifestacji 

patriotycznych 

– wskazuje różnicę  

w stosunku do powstania 

zbrojnego między 

„czerwonymi” i „białymi” 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu „rewolucja 

moralna” 

– zna daty: powstania 

Bazaru (1841), założenia 

Towarzystwa Rolniczego 

(1858) 

– identyfikuje postacie: 

Leopolda Kronenberga, 

Agenora 

Gołuchowskiego 

– wyjaśnia, jaką rolę 

pełniły manifestacje 

patriotyczne w 

przededniu wybuchu 

powstania 

– porównuje programy 

polityczne „czerwonych”  

i „białych” 

Uczeń: 

– ocenia postawy 

społeczeństwa polskiego 

wobec polityki zaborców  

– ocenia politykę 

Aleksandra 

Wielopolskiego 

2. Powstanie 

styczniowe 

1. Wybuch 

powstania 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

Uczeń: 

– ocenia stosunek 
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2. Przebieg 

powstania 

3. Powstańcy 

styczniowi 

4. Upadek 

powstania 

terminów: branka, wojna 

partyzancka 

– zna daty: wybuchu 

powstania (22 I 1863), 

ukazu o uwłaszczeniu w 

Królestwie Polskim (III 

1864) 

– identyfikuje postać 

Romualda Traugutta 

– wymienia przyczyny i 

okoliczności wybuchu 

powstania styczniowego 

– omawia rolę Romualda 

Traugutta w powstaniu 

styczniowym 

– wskazuje przyczyny 

upadku powstania 

styczniowego 

terminów: kosynierzy, 

Tymczasowy Rząd 

Narodowy 

– zna daty: ogłoszenia 

manifestu 

Tymczasowego Rządu 

Narodowego (22 I 1863), 

stracenia Romualda 

Traugutta (VIII 1864) 

– przedstawia reformy 

Aleksandra 

Wielopolskiego 

– charakteryzuje przebieg 

walk powstańczych 

– omawia okoliczności i 

skutki wprowadzenia 

dekretu o uwłaszczeniu w 

Królestwie Polskim 

terminu Komitet 

Centralny Narodowy 

– zna datę aresztowania 

Romualda Traugutta (IV 

1864) 

– identyfikuje postacie: 

Ludwika 

Mierosławskiego, 

Mariana Langiewicza 

Teodora Berga 

– wskazuje na mapie 

zasięg działań 

powstańczych, tereny 

objęte działaniami 

dużych grup 

powstańczych 

– omawia cele 

programowe 

Tymczasowego Rządu 

Narodowego 

– charakteryzuje politykę 

władz powstańczych  

– wyjaśnia, jaką rolę w 

upadku powstania 

odegrała kwestia 

chłopska 

terminu: żuawi śmierci, 

państwo podziemne 

– zna daty: mianowania 

Aleksandra 

Wielopolskiego 

naczelnikiem Rządu 

Cywilnego (1862), 

objęcia dyktatury przez 

Mariana Langiewicza (III 

1863) 

– identyfikuje postacie 

Zygmunta 

Sierakowskiego, Józefa 

Hauke–Bosaka, 

Stanisława Brzóski 

– przedstawia sposób 

organizacji 

konspiracyjnego państwa 

polskiego  

w czasie powstania 

styczniowego 

Aleksandra 

Wielopolskiego  

do konspiracji 

niepodległościowej 

– ocenia postawy 

dyktatorów powstania 

styczniowego 

 

3. Represje  

po powstaniu 

styczniowym 

1. Represje  

po upadku 

powstania 

styczniowego 

2. Rusyfikacja 

3. Walka  

z polskim 

Kościołem 

4. Polacy  

na zesłaniu 

5. Powstanie 

zabajkalskie 

6. Postawy wobec 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: rusyfikacja, 

pozytywiści 

– wymienia bezpośrednie 

represje wobec 

uczestników powstania 

styczniowego 

– przedstawia postawy 

Polaków  

w Królestwie Polskim 

wobec rusyfikacji 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: lojalizm, Kraj 

Przywiślański, „noc 

apuchtinowska” 

– identyfikuje postać 

Aleksandra Apuchtina 

– przedstawia politykę 

władz carskich wobec 

Królestwa Polskiego  

– charakteryzuje proces 

rusyfikacji  

w Królestwie Polskim  

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: kibitka, tajne 

komplety, trójlojalizm 

– zna datę powstania 

Szkoły Głównej 

Warszawskiej (1862) 

– identyfikuje postać 

Michaiła Murawjowa 

– omawia walkę władz 

carskich z polskim 

Kościołem 

– charakteryzuje proces 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: Uniwersytet 

Latający, Towarzystwo 

Oświaty Narodowej, 

generał–gubernator  

– zna datę powstania 

zabajkalskiego (1866) 

– omawia rolę  

i postawy Polaków na 

zesłaniu 

 

Uczeń: 

– ocenia politykę caratu 

wobec ludności polskiej  

na ziemiach zabranych 

– ocenia postawy 

Polaków w Królestwie 

Polskim wobec 

rusyfikacji 
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rusyfikacji rusyfikacji na ziemiach 

zabranych  

4. W zaborze 

pruskim i 

austriackim 

1. Germanizacja i 

kulturkampf 

2. Antypolska 

polityka władz 

3. Walka Polaków 

z germanizacją 

4. Autonomia 

galicyjska 

5. Stańczycy 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu germanizacja 

– zna datę protestu dzieci 

we Wrześni (1901) 

– identyfikuje postacie: 

Ottona von Bismarcka, 

Michała Drzymały 

– charakteryzuje politykę 

germanizacji 

– przedstawia postawy 

Polaków wobec 

germanizacji 

  

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: autonomia 

kulturkampf, strajk 

szkolny, rugi pruskie,  

– zna daty: rozpoczęcia 

rugów pruskich (1885), 

strajku szkolnego w 

Wielkopolsce (1906) 

– identyfikuje postać 

Marii Konopnickiej 

– wyjaśnia, na czym 

polegała polityka 

kulturkampfu 

– opisuje przejawy 

polityki germanizacyjnej  

w gospodarce  

i oświacie 

– wymienia instytucje 

autonomiczne w Galicji 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: Komisja 

Kolonizacyjna, Hakata  

– zna daty: wprowadzenia 

języka niemieckiego jako 

jedynego języka 

państwowego w 

Wielkopolsce (1876), 

powstania Komisji 

Kolonizacyjnej (1886),  

– identyfikuje postacie: 

Mieczysława 

Ledóchowskiego, Józefa 

Szujskiego 

– przedstawia postawę 

polskiego Kościoła 

wobec kulturkampfu 

– omawia działalność 

instytucji prowadzących 

politykę germanizacji 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu stańczycy 

– zna daty: ogłoszenia tzw. 

noweli osadniczej (1904), 

wprowadzenia tzw. 

ustawy kagańcowej 

(1908) 

– identyfikuje postacie: 

Agenora 

Gołuchowskiego, 

Kazimierza Badeniego, 

Piotra Wawrzyniaka 

– przedstawia 

okoliczności nadania 

Galicji autonomii przez 

władze austriackie 

– wyjaśnia, jaką rolę w 

życiu Galicji odgrywali 

stańczycy 

Uczeń: 

– ocenia postawy 

Polaków wobec polityki 

germanizacyjnej władz 

pruskich 

– ocenia znaczenie 

autonomii galicyjskiej dla 

rozwoju polskiego życia 

narodowego 

– ocenia poglądy 

stańczyków na problem 

polskich powstań 

narodowych 

5. Rozwój 

gospodarczy 

ziem polskich 

1. Przemiany 

gospodarcze 

ziem zaboru 

rosyjskiego 

2. Pod 

panowaniem 

pruskim 

3. Gospodarka 

Galicji 

4. Łódź wielko–

przemysłowa 

5. Przemiany 

społeczne  

na ziemiach 

polskich 

6. Asymilacja 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu emigracja 

zarobkowa 

– zna datę uwłaszczenia 

chłopów w zaborze 

rosyjskim (1864) 

– identyfikuje postać 

Hipolita Cegielskiego 

– wyjaśnia przyczyny i 

wskazuje kierunki 

emigracji zarobkowej 

Polaków pod koniec XIX 

w. 

– wskazuje na mapie 

okręgi przemysłowe w 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: burżuazja, 

inteligencja, ziemieństwo 

– zna datę zniesienia 

granicy celnej z Rosją 

(1851) 

– identyfikuje postać 

Ignacego Łukasiewicza 

– wymienia grupy 

społeczne, które 

wykształciły się  

w społeczeństwie 

polskim w XIX w. 

– opisuje okręgi 

przemysłowe w 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: asymilacja, 

spółdzielnie 

oszczędnościowo–

pożyczkowe 

– zna datę zakończenia 

budowy kolei 

warszawsko–wiedeńskiej 

(1848) 

– identyfikuje postać 

Franciszka Stefczyka 

– przedstawia 

uwarunkowania rozwoju 

przemysłu  

w Królestwie Polskim 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: haskala 

serwituty, famuły 

– zna datę pierwszego 

lotu samolotem na 

ziemiach polskich (1910) 

– porównuje rozwój 

gospodarczy ziem 

polskich trzech zaborów 

Uczeń: 

– ocenia postawy 

Polaków wobec różnych 

problemów związanych  

z rozwojem 

gospodarczym  

ziem polskich  

pod zaborami 
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Żydów 

7. Przemiany 

cywilizacyjnena 

ziemiach 

polskich 

Królestwie Polskim i na 

ziemiach zabranych 

Królestwie Polskim 

i na ziemiach zabranych 

– omawia rozwój 

przedsiębiorczości 

Polaków w zaborze 

pruskim i wymienia jej 

przykłady 

– charakteryzuje rozwój 

gospodarczy Galicji 

– omawia przykłady 

przemian 

cywilizacyjnych  

na ziemiach polskich w 

XIX w. 

– przedstawia rozwój 

przemysłu i rolnictwa w 

zaborze pruskim 

– omawia rozwój Łodzi 

jako miasta 

przemysłowego 

– omawia rozwój 

spółdzielczości  

w Galicji 

– charakteryzuje 

przemiany społeczne na 

ziemiach polskich 

– wyjaśnia, na czym 

polegał proces asymilacji 

Żydów i jakie były jego 

skutki 

6. Nowe ruchy 

polityczne na 

ziemiach 

polskich 

1. Ruch 

socjalistyczny na 

ziemiach 

polskich 

2. Ruch narodowy 

3. Rozwój ruchu 

ludowego 

 

Uczeń: 

– zna daty: powstania 

Polskiej Partii 

Socjalistycznej (1892), 

Stronnictwa Narodowo–

Demokratycznego 

(1897), Polskiego 

Stronnictwa Ludowego 

(1903) 

– identyfikuje postacie: 

Józefa Piłsudskiego, 

Romana Dmowskiego, 

Wincentego Witosa 

– wskazuje partie 

należące do ruchu 

socjalistycznego, 

narodowego  

i ludowego 

– wymienia założenia 

programowe Polskiej 

Partii Socjalistycznej, 

Stronnictwa Narodowo– 

–Demokratycznego, 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu solidaryzm 

narodowy 

– zna daty: powstania 

Wielkiego Proletariatu 

(1882), Polskiej Partii 

Socjaldemokratycznej 

Galicji i Śląska (1897) 

– identyfikuje postacie: 

Ludwika Waryńskiego, 

Stanisława 

Wojciechowskiego, 

Ignacego Daszyńskiego 

– przedstawia cele ruchu 

robotniczego 

– charakteryzuje program 

nurtu 

niepodległościowego w 

polskim ruchu 

socjalistycznym 

– omawia założenia 

programowe ruchu 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: endencja, 

internacjonalizm 

– identyfikuje postacie: 

Bolesława 

Limanowskiego, Róży 

Luksemburg, Juliana 

Marchlewskiego, 

Franciszka Stefczyka 

– omawia okoliczności 

narodzin ruchu 

robotniczego na ziemiach 

polskich 

– charakteryzuje program 

nurtu rewolucyjnego  

w polskim ruchu 

socjalistycznym 

– wyjaśnia, dlaczego 

polski ruch ludowy 

powstał i rozwinął się w 

Galicji 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: program 

brukselski, program 

paryski 

– zna daty powstania 

Socjaldemokracji 

Królestwa Polskiego 

(1893), Socjaldemokracji 

Królestwa Polskiego i 

Litwy (1900), Ligi 

Narodowej (1893), 

Stronnictwa Ludowego 

(1895) 

– identyfikuje postacie 

Stanisława 

Stojałowskiego, Marii i 

Bolesława Wysłouchów 

– porównuje założenia 

programowe PPS  

i SDKPiL 

Uczeń: 

– wyjaśnia, jaki wpływ 

miała działalność partii 

politycznych na postawy 

Polaków pod zaborami 

– ocenia skalę realizacji 

haseł polskich partii 

politycznych w XIX  

i na początku XX w. 
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Polskiego Stronnictwa 

Ludowego 

narodowego 

– charakteryzuje program 

ruchu ludowego 

7. Organizacje 

niepodległo-

ściowe  

na początku XX 

wieku 

1. Rewolucja 1905 

roku  

na ziemiach 

polskich 

2. Powstanie 

łódzkie 

3. Działalność 

polskich partii 

politycznych 

4. Skutki rewolucji 

5. Działania 

organizacji 

Bojowej PPS 

6. Orientacje 

polityczne 

Polaków  

na początku XX 

wieku 

7. Organizacje 

niepodległo-

ściowe 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: orientacja 

prorosyjska, orientacja 

proaustriacka, krwawa 

niedziela 

– zna datę rewolucji 

1905–1907 

– identyfikuje postacie: 

Józefa Piłsudskiego, 

Romana Dmowskiego 

– omawia skutki 

rewolucji 1905–1907 na 

ziemiach polskich 

– charakteryzuje 

orientację proaustriacką  

i prorosyjską 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: strajk 

powszechny, Organizacja 

Bojowa PPS, organizacja 

paramilitarna 

– zna daty krwawej 

niedzieli (22 I 1905), 

powstania Związku 

Walki Czynnej (1908) 

– identyfikuje postacie: 

Kazimierza 

Sosnkowskiego, 

Władysława Sikorskiego  

– wymienia przyczyny 

rewolucji 1905–1907 w 

Rosji i Królestwie 

Polskim 

– przedstawia przebieg 

rewolucji 1905–1907 w 

Królestwie Polskim 

– przedstawia działania 

Organizacji Bojowej PPS 

– wymienia polskie 

organizacje 

niepodległościowe 

działające pod zaborami 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: Duma 

Państwowa, Macierz 

Szkolna, strajk szkolny 

– zna daty: powstania 

łódzkiego (I–VI 1905), 

powstania Komisji 

Tymczasowej 

Skonfederowanych 

Stronnictw 

Niepodległościowych 

(1912) 

– wskazuje na mapie 

ośrodki wystąpień 

robotniczych w czasie 

rewolucji 1905–1907 

– omawia przebieg 

powstania łódzkiego 

– opisuje działalność 

polskich partii 

politycznych w czasie 

rewolucji 1905–1907 

– przedstawia 

okoliczności 

ukształtowania się 

orientacji politycznych 

Polaków na początki XX 

w. 

Uczeń: 

– zna daty: podziału na 

PPS–Frakcję 

Rewolucyjną i PPS– 

–Lewicę (1906), 

utworzenia Polskiego 

Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół” 

(1867) 

– identyfikuje postać 

Józefa Mireckiego 

– porównuje założenia 

programowe orientacji 

niepodległościowych do 

1914 r. 

Uczeń: 

– ocenia stosunek 

polskich partii 

politycznych do 

rewolucji 1905–1907  

– ocenia postawy 

Polaków w przededniu 

nadciągającego konfliktu 

międzynarodowego 

Tajemnice sprzed 

wieków – Jak 

działała 

Organizacja 

Bojowa PPS? 

1. Pierwsze 

wystąpienie 

zbrojne 

2. Broń 

3. Rozwój 

Organizacji 

Bojowej PPS 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu Organizacja 

Bojowa PPS 

– identyfikuje postać 

Józefa Piłsudskiego 

– wyjaśnia cele,  

Uczeń: 

– zna datę powstania 

Organizacji Bojowej PPS 

(1904) 

– opisuje udział 

Organizacji Bojowej PPS 

w rewolucji 1905–1907 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: „akcje 

dynamitowe”, „krwawa 

środa” 

– identyfikuje postacie: 

Walerego Sławka, 

Uczeń: 

– zna daty: „krwawej 

środy” (1906), napadu na 

pociąg pod Bezdanami 

(1908) 

– identyfikuje postacie: 

Stefana Okrzei, 

Uczeń: 

– omawia strukturę 

organizacyjną 

Organizacji Bojowej PPS 

– ocenia skuteczność 

działań Organizacji 

Bojowej PPS 



 58 

4. Jak uwolniono 

więźniów 

politycznych? 

5. Akcja czterech 

premierów 

dla których została 

powołana Organizacja 

Bojowa PPS 

w Królestwie Polskim Tomasza Arciszewskiego 

– przedstawia okoliczności 

pierwszego zbrojnego 

wystąpienia Organizacji 

Bojowej PPS 

Aleksandra 

Prystora 

– omawia na wybranych 

przykładach działalność 

Organizacji Bojowej PPS 

8. Kultura polska 

na przełomie  

XIX i XX wieku 

1. Kultura 

narodowa 

Polaków 

2. Polski 

pozytywizm 

3. Rola historii 

4. Malarstwo 

historyczne 

5. Kultura Młodej 

Polski 

6. Początki kultury 

masowej 

7. Sztuka polska 

przełomu  

XIX i XX w. 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: pozytywizm, 

praca organiczna, praca u 

podstaw, Młoda Polska 

– identyfikuje postacie: 

Henryka Sienkiewicza, 

Elizy Orzeszkowej, 

Bolesława Prusa, 

Władysława Reymonta, 

Marię Konopnicką, Jana 

Matejkę 

– wyjaśnia, na czym 

polegała literatura  

i malarstwo tworzone ku 

pokrzepieniu serc 

– podaje przykłady 

literatury i malarstwa 

tworzonego ku 

pokrzepieniu serc 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: modernizm, 

pozytywizm warszawski 

– identyfikuje postacie: 

Juliusza i Wojciecha 

Kossaków, Artura 

Grottgera, Józefa 

Ignacego Kraszewskiego, 

Stanisława 

Wyspiańskiego, Stefana 

Żeromskiego  

– wyjaśnia, dlaczego 

Galicja stała się centrum 

polskiej nauki i kultury 

– przedstawia hasła 

pozytywistów 

warszawskich 

– omawia realizację haseł 

pracy u podstaw 

– charakteryzuje kulturę 

Młodej Polski 

– wymienia cechy 

kultury masowej  

na ziemiach polskich 

przełomu XIX i XX w. 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: literatura 

postyczniowa, skauting 

– zna daty: otwarcia 

Polskiej Akademii 

Umiejętności (1873), 

powołania Towarzystwo 

Oświaty Ludowej (1872), 

utworzenia Polskiej 

Macierzy Szkolnej 

(1906) 

– identyfikuje postacie: 

Aleksandra 

Świętochowskiego, 

Stanisława 

Przybyszewskiego, Jana 

Kasprowicza 

– wyjaśnia wpływ 

poglądów 

pozytywistycznych na 

rozwój literatury 

– wyjaśnia, jaką rolę 

miało popularyzowanie 

historii wśród Polaków pod 

zaborami 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: cyganeria, 

ogródki jordanowskie, 

neoromantyzm 

– identyfikuje postacie: 

Wojciecha Gersona, 

Artura Górskiego, 

Kazimierza 

Prószyńskiego, Henryka 

Jordana, Andrzeja 

Małkowskiego 

– wyjaśnia, jaki wpływ 

na przemiany 

światopoglądowe miała 

klęska powstania 

styczniowego 

Uczeń: 

– charakteryzuje sztukę 

polską przełomu XIX i 

XX w. 

– ocenia skuteczność 

tworzenia literatury  

i malarstwa ku 

pokrzepieniu serc 

 

1. Świat  

na drodze 

ku wojnie 

światowej 

1. Nowe 

mocarstwa 

2. Konflikty 

między 

europejskimi 

mocarstwami 

3. Konflikty 

kolonialne 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: trójprzymierze 

/ państwa centralne, 

trójporozumienie / 

ententa, aneksja 

– zna daty: zawarcia 

trójprzymierza (1882), 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: pacyfizm, 

kocioł bałkański 

– zna daty: wojny 

rosyjsko–japońskiej 

(1904–1905), I wojny 

bałkańskiej (1912),  

Uczeń: 

– zna daty: podpisania 

układu rosyjsko–

francuskiego (1892), 

podpisania porozumienia 

francusko–brytyjskiego 

(1904), podpisania 

porozumienia rosyjsko–

Uczeń: 

– zna daty: wojny 

rosyjsko–tureckiej (1877–

1878), kongresu 

berlińskiego (1878), 

aneksji Bośni  

i Hercegowiny przez 

Austro–Węgry (1908) 

Uczeń: 

– ocenia wpływ 

konfliktów kolonialnych 

na sytuację w Europie  

– ocenia wpływ 

konfliktów bałkańskich na 

zaostrzenie sytuacji 

międzynarodowej  
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4. Wyścig zbrojeń 

5. Rywalizacja na 

morzach 

6. Wojna rosyjsko– 

–japońska 

7. Konflikty  

na Bałkanach 

powstania 

trójporozumienia (1907) 

– wskazuje na mapie 

państwa należące  

do trójprzymierza  

i trójporozumienia,  

– wskazuje cele 

trójprzymierza  

i trójporozumienia 

– wyjaśnia, na czym 

polegał wyścig zbrojeń 

II wojny bałkańskiej 

(1913) 

– wskazuje na mapie 

państwa, które  

w wyniku wojen 

bałkańskich zdobyły 

największe tereny 

– omawia przyczyny 

narastania konfliktów 

między europejskimi 

mocarstwami 

– przedstawia przejawy 

rywalizacji mocarstw na 

morzach i oceanach 

– wyjaśnia, jak doszło do 

wybuchu wojny 

rosyjsko– 

–japońskiej 

brytyjskiego (1907), 

bitwy pod Cuszimą 

(1905) 

– wyjaśnia, jaki wpływ na 

ład światowy miało 

powstanie nowych 

mocarstw  

w drugiej połowie XIX i 

na początku XX w. 

– opisuje okoliczności 

powstania trójprzymierza  

i trójporozumienia 

– omawia przebieg wojny 

rosyjsko– 

–japońskiej i jej skutki 

– przedstawia przyczyny 

i skutki  

wojen bałkańskich 

– przedstawia wpływ 

konfliktów kolonialnych 

na sytuację w Europie 

– opisuje sytuację na 

Bałkanach w drugiej 

połowie XIX w. 

w Europie 

2. Na frontach I 

wojny światowej 

1. Wybuch  

I wojny 

światowej 

2. Wojna  

na morzach 

3. Walki na 

zachodzie 

Europy 

4. Walki  

na Bałkanach i 

we Włoszech 

5. Wojna 

pozycyjna 

6. Koniec Wielkiej 

Wojny 

7. Kapitulacja 

Niemiec 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: Wielka 

Wojna, front 

– zna daty: I wojny 

światowej (1914–1918), 

podpisania kapitulacji 

przez Niemcy w 

Compiègne (11 XI 1918) 

– wymienia cechy 

charakterystyczne 

prowadzenia  

i przebiegu działań 

wojennych w czasie  

I wojny światowej 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: ultimatum, 

wojna błyskawiczna, 

wojna pozycyjna 

nieograniczona wojna 

podwodna,  

– zna daty: zamachu w 

Sarajewie (28 VI 1914), 

przyłączenia się Włoch do 

ententy (1915), 

ogłoszenia 

nieograniczonej wojny 

podwodnej (1917), 

podpisania traktatu 

brzeskiego (3 III 1918) 

– wskazuje na mapie 

państwa europejskie 

walczące w Wielkiej 

Wojnie po stronie ententy 

i państw centralnych 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu U–Boot 

– zna daty: wypowiedzenia 

wojny Serbii przez 

Austro–Węgry (28 VII 

1914), bitwy nad Marną  

(IX 1914), bitwy pod 

Verdun (1916), bitwy 

pod Ypres (1915), ataku 

Niemiec na Belgię i Francję 

(VIII 1914), wypowiedzenia 

wojny Niemcom przez 

Stany Zjednoczone (IV 

1917), kapitulacji Austro– 

–Węgier (XI 1918) 

– identyfikuje postacie: 

Franciszka  

Ferdynanda Habsburga, 

Karola I Habsburga, 

Wilhelma II, Paula von 

Uczeń: 

– zna daty: przyłączenia się 

Japonii do ententy (1914), 

przyłączenia się Turcji do 

państw centralnych 

(1914), bitwy o Gallipoli 

(1915), przyłączenia się 

Bułgarii do państw 

centralnych (1915), 

zatopienia Lusitanii 

(1915), bitwy nad 

Sommą (1916), bitwy 

jutlandzkiej (1916), 

przyłączenia się Grecji 

do ententy (1917), buntu 

marynarzy w Kilonii (XI 

1918) 

– wyjaśnia, jaki wpływ 

na losy wojny miała 

sytuacja wewnętrzna  

w Niemczech  

Uczeń: 

– ocenia skutki 

ogłoszenia przez Niemcy 

nieograniczonej wojny 

podwodnej 

– omawia przebieg wojny 

na morzach  

i oceanach 

– ocenia skutki 

zastosowania przez 

Niemcy gazów bojowych 
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– przedstawia okoliczności 

wybuchu Wielkiej Wojny 

– wyjaśnia, jaki wpływ na 

przebieg wojny miało 

wprowadzenie nowych 

rodzajów broni 

– wskazuje przyczyny 

klęski państw 

centralnych 

Hindenburga 

– przedstawia proces 

kształtowania się bloku 

państw centralnych i 

państw ententy 

– przedstawia 

okoliczności kapitulacji 

państw centralnych 

i Austro–Węgrzech 

– opisuje przebieg walk 

na froncie zachodnim 

– przedstawia przebieg 

walk  

na Bałkanach  

i we Włoszech 

Tajemnice sprzed 

wieków – Jakie 

były początki 

czołgów? 

1. Pierwsze 

„zbiorniki” 

2. Pierwsze czołgi  

na froncie 

3. Powstanie sił 

pancernych 

4. Walka w 

czołgach 

Uczeń: 

 

Uczeń: 

– wymienia zalety  

i wady zastosowania 

czołgów w czasie  

I wojny światowej 

Uczeń: 

– wymienia przykłady 

zastosowania czołgów w 

czasie  

I wojny światowej 

– wyjaśnia okoliczności 

narodzin broni pancernej 

Uczeń: 

– przedstawia okoliczności 

powstania brytyjskich sił 

pancernych i określa ich 

wartość bojową  

Uczeń: 

– ocenia użyteczność 

czołgów w prowadzeniu 

działań wojennych 

3. I wojna 

światowa  

na ziemiach 

polskich 

1. Walki  

na froncie 

wschodnim 

2. Zniszczenia 

wojenne  

na ziemiach 

polskich 

3. U boku państw 

centralnych 

4. Formacje polskie  

u boku Rosji 

5. Wojsko polskie  

we Francji 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu Legiony Polskie 

– zna datę sformowania 

Legionów Polskich 

(1914) 

– identyfikuje postacie: 

Józefa Piłsudskiego, 

Romana Dmowskiego, 

Ignacego Jana 

Paderewskiego 

– przedstawia 

okoliczności,  

w jakich powstały 

Legiony Polskie  

i wskazuje cele ich 

działalności 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: kryzys 

przysięgowy, Polska 

Organizacja Wojskowa 

– zna daty: powstania 

Kompanii Kadrowej 

(1914), bitwy pod 

Gorlicami (1915), kryzysu 

przysięgowego (VII 1917), 

powstania Polskiej 

Organizacji Wojskowej 

(1914) 

– wskazuje na mapie 

rejony walk Legionów 

Polskich 

– omawia udział polskich 

formacji zbrojnych u 

boku państw centralnych  

i u boku ententy 

– wyjaśnia, jak zaborcy 

w czasie  

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: Legion 

Puławski, Błękitna Armia 

– zna daty: bitwy pod 

Tannenbergiem (VIII 

1914), bitwy pod 

Kostiuchnówką (1916), 

bitwy pod Rokitną (1915), 

bitwy pod Kaniowem 

(1918) 

– identyfikuje postać 

Józefa Hallera  

– wskazuje na mapie 

podział ziem polskich w 

1915 r. 

– przedstawia genezę i 

organizacje Legionów 

Polskich 

– wyjaśnia, jakie 

znaczenie dla sprawy 

niepodległości Polski 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu wojna 

manewrowa 

– zna daty: wkroczenia 

Kompanii Kadrowej do 

Królestwa Polskiego (6 VIII 

1914), powstania 

Komitetu Narodowego 

Polskiego w Warszawie 

(1914), powstania 

Naczelnego Komitetu 

Narodowego (1914), 

powstania Legionu 

Puławskiego (1914) 

powstania Komitetu 

Narodowego Polskiego w 

Lozannie (1917) 

– opisuje przebieg 

działań wojennych na 

froncie wschodnim 

– przedstawia 

Uczeń: 

– porównuje taktykę 

prowadzenia działań na 

froncie wschodnim i 

zachodnim 

– ocenia sposób 

traktowania ziem 

polskich przez zaborców 

w czasie  

I wojny światowej 

– ocenia wkład Legionów 

Polskich  

w odzyskanie 

niepodległości przez 

Polaków 
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I wojny światowej 

traktowali ziemie 

Królestwa Polskiego 

miała działalność 

Polskiej Organizacji 

Wojskowej 

okoliczności utworzenia 

wojska polskiego we 

Francji 

4. Rewolucje w 

Rosji 

1. Rewolucja 

lutowa 

2. Okres 

dwuwładzy 

3. Rosyjskie 

stronnictwa 

polityczne 

4. Przewrót 

bolszewicki 

5. Wojna domowa 

6. Armia Czerwona 

7. Rosja  

po rewolucji 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: rewolucja 

lutowa, rewolucja 

październikowa 

– zna daty: wybuchu 

rewolucji lutowej  

(III 1917), wybuchu 

rewolucji 

październikowej  

(XI 1917) 

– identyfikuje postać 

Włodzimierza Lenina 

– wymienia przyczyny i 

skutki rewolucji lutowej  

i październikowej 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: bolszewicy, 

Rada Komisarzy 

Ludowych, Armia 

Czerwona, łagry 

– zna daty: wojny 

domowej w Rosji (1919–

1922), powstania ZSRS  

(XII 1922) 

– identyfikuje postać 

Mikołaja II 

– wskazuje na mapie 

miejsce wybuchu 

rewolucji lutowej oraz 

ośrodki, które 

zapoczątkowały 

rewolucje 

październikową  

– przedstawia 

okoliczności wybuchu 

rewolucji 

październikowej  

i omawia jej przebieg 

– charakteryzuje sytuację 

w Rosji  

po rewolucji 

październikowej 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: dwuwładza, 

Rząd Tymczasowy, biała 

gwardia, Czeka, dyktatura 

proletariatu, tezy 

kwietniowe 

– zna daty obalenia 

caratu przez Rząd 

Tymczasowy (15 III 1917), 

ogłoszenia tez 

kwietniowych przez 

Lenina (IV 1917) 

zamordowania rodziny 

carskiej (VII 1918) 

– identyfikuje postacie: 

Feliksa 

Dzierżyńskiego, Lwa 

Trockiego 

– omawia sytuację 

wewnętrzną w Rosji w 

czasie I wojny światowej 

– określa przyczyny, 

omawia przebieg  

i skutki wojny domowej 

w Rosji 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: eserowcy, 

mienszewicy, kadeci 

– zna daty: powstania 

Rady Komisarzy 

Ludowych (XI 1917), 

ogłoszenia konstytucji 

(VII 1918) 

– identyfikuje postacie: 

Aleksandra  

Kiereńskiego, Grigorija 

Rasputina 

– wymienia rosyjskie 

stronnictwa polityczne i 

przedstawia ich założenia 

programowe 

– omawia przebieg 

rewolucji lutowej  

– omawia losy rodziny 

carskiej 

Uczeń: 

– charakteryzuje okres 

dwuwładzy  

w Rosji 

– ocenia skutki przewrotu 

bolszewickiego  

dla Rosji i Europy 

5. Sprawa polska  

w czasie  

I wojny 

światowej 

1. Państwa 

zaborcze  

a sprawa polska 

2. Akt 5 listopada 

3. Sprawa polska  

w polityce 

ententy 

4. Polacy na 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu Akt 5 listopada 

(manifest dwóch cesarzy) 

– zna daty: wydania 

manifestu dwóch cesarzy 

(5 XI 1916), podpisania 

traktatu wersalskiego  

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu Rada 

Regencyjna 

– zna datę programu 

pokojowego prezydenta 

Wilsona (8 I 1918) 

– identyfikuje postacie: 

Uczeń: 

– zna daty: ogłoszenia 

odezwy cara Mikołaja II 

(1916), powstania Rady 

Regencyjnej (1917), 

odezw Rządu 

Tymczasowego  

i bolszewików (1917) 

Uczeń: 

– zna datę ogłoszenia 

odezwy Mikołaja 

Romanowa do Polaków 

(VIII 1914) 

– identyfikuje postacie 

Mikołaja Mikołajewicza,  

Karla Kuka, Hansa von 

Uczeń: 

– ocenia, jakie znaczenie 

dla Polaków miał Akt 5 

listopada i program 

pokojowy prezydenta 

Wilsona 
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konferencji 

paryskiej 

(28 VI 1919) 

– identyfikuje postacie: 

Ignacego Jana 

Paderewskiego, Romana 

Dmowskiego 

– wymienia 

postanowienia Aktu 5 

listopada 

– wymienia 

postanowienia 

konferencji wersalskiej w 

sprawie polskiej 

Thomasa 

Woodrowa Wilsona,  

Władysława Grabskiego 

– przedstawia stosunek 

państw centralnych do 

sprawy polskiej 

– omawia sprawę polską 

w polityce państw 

ententy 

– identyfikuje postacie: 

Aleksandra 

Kakowskiego, Zdzisława 

Lubomirskiego,  

Józefa Ostrowskiego,  

Georgesa Clemenceau, 

Davida Lloyda George’a 

– omawia udział 

delegacji polskiej  

na konferencji 

wersalskiej 

Beselera 

– przedstawia zależności 

między sytuacją militarną 

państw centralnych  

i ententy podczas  

I wojny światowej  

a ich stosunkiem  

do sprawy polskiej 

1. Świat  

po I wojnie 

światowej 

1. Ład wersalski 

2. Zniszczenia  

i straty  

po I wojnie 

światowej 

3. Nowy układ sił 

w Europie 

4. Liga Narodów 

5. Wielki kryzys 

gospodarczy 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: Wielka 

Czwórka, Liga Narodów, 

wielki kryzys 

gospodarczy 

– zna daty: podpisania 

traktatu wersalskiego (28 

VI 1919), powstania Ligi 

Narodów (1920) 

– wskazuje na mapie 

państwa europejskie 

decydujące o ładzie 

wersalskim 

– wymienia 

postanowienia traktatu 

wersalskiego 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: 

demilitaryzacja, ład 

wersalski, czarny 

czwartek, New Deal 

– zna daty: obrad 

konferencji paryskiej (XI 

1918–VI 1919), układu w 

Locarno (1925), czarnego 

czwartku (24 X 1929), 

wprowadzenia New Deal 

(1933) 

– identyfikuje postać 

Franklina Delano 

Roosevelta 

– wskazuje na mapie 

państwa powstałe  

w wyniku rozpadu 

Austro–Węgier, państwa 

bałtyckie 

– przedstawia 

zniszczenia i straty po I 

wojnie światowej 

– wyjaśnia cel powstania 

Ligi Narodów 

– charakteryzuje 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: plebiscyt, 

europeizacja, wolne 

miasto, mały traktat 

wersalski 

– zna daty: podpisania 

traktatów z Austrią 

(1919) i Węgrami (1920) 

oraz traktatu z Turcją 

(1920) 

– identyfikuje postać 

Kemala Mustafy 

– wskazuje na mapie 

zmiany terytorialne 

wynikające z traktatu 

wersalskiego 

– charakteryzuje układ sił 

w powojennej Europie  

– przedstawia zasady, na 

jakich opierał się ład 

wersalski 

– charakteryzuje 

działalność Ligi 

Narodów 

– wskazuje przyczyny 

wielkiego kryzysu 

Uczeń: 

– zna daty: wstąpienia 

Niemiec do Ligi 

Narodów (1926), 

wstąpienia ZSRS do Ligi 

Narodów (1934) 

– omawia postanowienia 

pokojów podpisanych z 

dawnymi sojusznikami 

Niemiec 

– wyjaśnia, jaką rolę w 

podważeniu ładu 

wersalskiego odegrał 

układ w Locarno 

 

Uczeń: 

– ocenia skuteczność 

funkcjonowania ładu 

wersalskiego 

– ocenia wpływ 

wielkiego kryzysu 

gospodarczego na 

sytuację polityczną w 

Europie 
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przejawy wielkiego 

kryzysu gospodarczego i 

sposoby radzenia sobie z 

nim  

gospodarczego  

– omawia skutki 

wielkiego kryzysu 

gospodarczego 

2. Narodziny 

faszyzmu 

1. Włochy  

po I wojnie 

światowe 

2. Rządy faszystów  

we Włoszech 

3. Nazizm 

4. Republika 

weimarska 

5. Przejęcie władzy 

przez Hitlera 

6. Społeczeństwo 

III Rzeszy 

7. Zbrodnie 

nazistów  

do 1939 roku 

8. Faszyzm i 

autorytaryzm w 

innych 

państwach 

europejskich 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: faszyzm, 

marsz na Rzym, 

narodowy socjalizm 

(nazizm), antysemityzm, 

obóz koncentracyjny, 

führer 

– zna daty: marszu na 

Rzym (1922), przejęcia 

przez Adolfa Hitlera 

funkcji kanclerza (I 

1933) 

– identyfikuje postacie: 

Benita Mussoliniego, 

Adolfa Hitlera 

– charakteryzuje 

ideologię faszystowską 

– charakteryzuje 

ideologię nazistowską 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: „czarne 

koszule”, ustawy 

norymberskie, 

autorytaryzm, 

totalitaryzm 

– zna datę przyjęcia 

ustaw norymberskich 

(1935) 

– identyfikuje postać 

Josefa Goebbelsa 

– wskazuje na mapie 

Europy państwa 

demokratyczne, 

totalitarne  

i autorytarne 

– opisuje okoliczności 

przejęcia władzy przez 

Benita Mussoliniego i 

Adolfa Hitlera 

– charakteryzuje politykę 

nazistów wobec Żydów 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: pakty 

laterańskie, noc długich 

noży, noc kryształowa 

– zna daty: przejęcia 

przez Benita 

Mussoliniego funkcji 

premiera (1922), 

funkcjonowania Republiki 

Weimarskiej (1919–1933), 

powstania paktów 

laterańskich (1929), 

przejęcia pełnej władzy 

w Niemczech przez 

Adolfa Hitlera (VIII 

1934), nocy kryształowej 

(1938) 

– przedstawia sytuację 

Niemiec po zakończeniu I 

wojny światowej  

– wyjaśnia, w jaki sposób 

naziści kontrolowali 

życie obywateli 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: korporacja, 

system monopartyjny, 

pucz, indoktrynacja 

– zna daty: powstania 

Związków Włoskich 

Kombatantów (1919), 

puczu monachijskiego 

(1923), powstania 

Narodowej Partii 

Faszystowskiej (1921), 

podpalenia Reichstagu (II 

1933) 

– identyfikuje postacie: 

Piusa XI, Alfreda 

Rosenberga 

– przedstawia sytuację 

Włoch  

po zakończeniu  

I wojny światowej 

– omawia przyczyny 

popularności faszystów we 

Włoszech i nazistów w 

Niemczech 

Uczeń: 

– wyjaśnia, dlaczego w 

Europie zyskały 

popularność rządy 

autorytarne 

– ocenia zbrodniczą 

politykę nazistów  

do 1939 r. 

– ocenia wpływ polityki 

prowadzonej przez 

Benita Mussoliniego  

i Adolfa Hitlera  

na życie obywateli 

Tajemnice sprzed 

wieków – W jaki 

sposób Niemcy 

odbudowali 

swoją armię?  

1. Decyzje 

konferencji 

paryskiej 

2. Czołgi jako 

ciągniki rolnicze 

3. Szkolenie 

żołnierzy 

4. Współpraca  

z ZSRS 

Uczeń: 

– zna datę zawarcia 

układu w Rapallo (1922) 

– wymienia 

postanowienia traktatu 

wersalskiego dotyczące 

armii niemieckiej 

Uczeń: 

– przedstawia sposoby 

łamania przez Niemcy 

postanowień traktatu 

wersalskiego dotyczących 

wojska 

– opisuje współpracę 

niemiecko–radziecką w 

dziedzinie militarnej 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu: Reichswehra 

– zna datę 

wypowiedzenia przez 

Niemcy klauzul 

militarnych traktatu 

wersalskiego (1935) 

Uczeń: 

– omawia proces 

szkolenia żołnierzy na 

potrzeby przyszłej armii 

niemieckiej 

– przedstawia rozwój 

niemieckiej broni 

pancernej 

Uczeń: 

– ocenia wojskową 

współpracę między 

Niemcami a ZSRS  

i jej wpływ na zagrożenie 

pokoju 

międzynarodowego 

3. ZSRS – 1. Rozwój Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 
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imperium 

komunistyczne 

terytorialny Rosji 

Radzieckiej i ZSRS 

w okresie 

międzywo-

jennym 

2. Rządy Józefa 

Stalina 

3. Propagandowy 

wizerunek 

Stalina 

4. Gospodarka 

ZSRS 

5. Zbrodnie 

komunistyczne do 

1939 roku 

6. Głód na 

Ukrainie 

7. Relacje ZSRS––

Niemcy do 1939 

roku 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: stalinizm, kult 

jednostki 

– zna daty: utworzenia 

ZSRS (30 XII 1922), 

paktu Ribbentrop–

Mołotow (23 VIII 1939) 

– identyfikuje postać 

Józefa Stalina 

– wyjaśnia, w jaki sposób 

w ZSRS realizowano kult 

jednostki 

– wymienia cechy 

charakterystyczne 

państwa stalinowskiego 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: Nowa 

Ekonomiczna Polityka, 

wielka czystka, NKWD, 

łagier 

– zna daty: ogłoszenia 

NEP (1921), układu w 

Rapallo (1922) 

– identyfikuje postacie: 

Lwa Trockiego, Wiaczesława 

Mołotowa, Joachima 

Ribbentropa 

– opisuje metody 

stosowane przez Józefa 

Stalina w celu 

umocnienia swoich 

wpływów 

– wymienia zbrodnie 

komunistyczne do 1939 

r. 

– omawia relacje między 

ZSRS a Niemcami do 

1939 r. 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: kołchoz, 

Gułag, kolektywizacja 

rolnictwa, gospodarka 

planowa 

– zna daty: 

kolektywizacji rolnictwa 

(1928), głodu na 

Ukrainie (1932–1933), 

wielkiej czystki (1936–

1938), represji wobec 

Polaków w ZSRS (1937–

1938) 

– wskazuje na mapie 

obszar głodu w latach 

1932–1933 

– omawia reformy 

gospodarcze Józefa 

Stalina 

– omawia okoliczności 

przejęcia władzy przez 

Józefa Stalina 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: komunizm 

wojenny, sowchoz 

– wskazuje na mapie 

największe skupiska 

łagrów 

– przedstawia rozwój 

terytorialny Rosji 

Sowieckiej i ZSRS  

w okresie 

międzywojennym 

– wyjaśnia, dlaczego 

system komunistyczny w 

ZSRS jest oceniany jako 

zbrodniczy 

– charakteryzuje politykę 

gospodarczą w Rosji 

Sowieckiej po 

zakończeniu  

I wojny światowej 

 

– ocenia politykę Stalina 

wobec przeciwników 

– ocenia skutki reform 

gospodarczych 

wprowadzonych  

w ZSRS przez Stalina 

– ocenia zbrodniczą 

politykę komunistów do 

1939 r. 

 

4. Kultura  

i zmiany 

społeczne 

w okresie 

międzywojennym 

1. Społeczne skutki 

I wojny 

światowej 

2. Wpływ mass 

mediów na 

społeczeństwa 

3. Komunikacja 

4. Nowe trendy w 

architekturze i 

sztuce 

5. Sztuka filmowa 

6. Zmiany 

społeczne w 

dwudziestoleciu 

międzywo-

jennym 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: mass media, 

propaganda 

– wymienia rodzaje mass 

mediów 

– przedstawia społeczne 

skutki  

I wojny światowej 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu indoktrynacja 

– zna datę przyznania 

prawa wyborczego 

kobietom w Polsce 

(1918) 

– przedstawia rozwój 

środków komunikacji w 

okresie międzywojennym 

– wyjaśnia, dlaczego 

sztuka filmowa cieszyła 

się coraz większą 

popularnością 

– wymienia nowe nurty w 

architekturze i sztuce 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: modernizm, 

funkcjonalizm 

– zna datę pierwszej 

audycji radiowej (1906) 

– wyjaśnia, jakie cele 

przyświecały nowym 

trendom w architekturze i 

sztuce 

– charakteryzuje zmiany 

społeczne  

w dwudziestoleciu 

międzywojennym 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: dadaizm, 

surrealizm, futuryzm 

– zna datę pierwszego 

wręczenia Oscarów 

(1929) 

– wyjaśnia i ocenia 

wpływ mass mediów na 

społeczeństwo  

w dwudziestoleciu 

międzywojennym 

Uczeń: 

– ocenia wpływ mass 

mediów na rozwój 

propagandy  

w państwach 

totalitarnych 

– ocenia zmiany, jakie 

zaszły  

w społeczeństwie  

po zakończeniu  

I wojny światowej  
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7. Przemiany  

w modzie 

5. Świat  

na drodze 

ku II wojnie 

światowej 

1. Militaryzacja 

Niemiec i 

powstanie osi 

Berlin–Rzym––

Tokio 

2. Anschluss 

Austrii 

3. Wojna domowa 

w Hiszpanii 

4. Układ 

monachijski 

5. i kolejne 

zdobycze 

niemieckie 

Ekspansja Japonii 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu: aneksja, 

Anschluss, oś Berlin– –

Rzym–Tokio (państwa osi) 

– zna daty: Anschlussu 

Austrii (III 1938), aneksji 

Czech i Moraw przez III 

Rzeszę (III 1939) 

– identyfikuje postacie: 

Benita Mussoliniego, 

Adolfa Hitlera 

– wskazuje na mapie 

państwa europejskie, które 

padły ofiarą agresji 

Niemiec  

i Włoch  

– wymienia cele, jakie 

przyświecały państwom 

totalitarnym w polityce 

zagranicznej 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: appeasement, 

remilitaryzacja 

– zna daty: 

remilitaryzacji Nadrenii 

(1936), wojny domowej 

w Hiszpanii (1936–1939), 

ataku Japonii na Chiny 

(1937), konferencji  

w Monachium  

(29–30 IX 1938), zajęcia 

Zaolzia przez Polskę (X 

1938), 

– identyfikuje postać 

Francisco Franco 

– przedstawia przyczyny i 

skutki wojny domowej  

w Hiszpanii 

– przedstawia przyczyny 

Anschlussu Austrii 

– wymienia 

postanowienia 

konferencji  

w Monachium 

– charakteryzuje kolejne 

etapy podboju Europy 

przez Adolfa Hitlera do 

sierpnia 1939 r. 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu państwo 

marionetkowe  

– zna daty: przywrócenia 

powszechnej  

służby wojskowej  

w Niemczech (1935), 

zajęcia przez Niemcy 

Okręgu Kłajpedy  

(III 1939) 

– identyfikuje postać 

Neville’a Chamberlaina  

– przedstawia proces 

militaryzacji Niemiec  

– wymienia strony 

walczące ze sobą  

w hiszpańskiej wojnie 

domowej 

– omawia okoliczności 

zwołania konferencji 

monachijskiej 

– przedstawia skutki 

decyzji podjętych  

na konferencji 

monachijskiej 

– charakteryzuje sytuację 

w Europie pod koniec lat 

30. XX w. 

Uczeń: 

– zna daty: aneksji 

Mandżurii przez Japonię 

(1931), podboju Libii 

przez Włochy (1932), 

wojny włosko–

abisyńskiej (1935–1936), 

zajęcia Albanii przez 

Włochy (1939), 

zbombardowania 

Guerniki (1937), 

proklamowania 

niepodległości Słowacji 

(III 1939) 

– identyfikuje postacie: 

Édouarda Daladiera, 

Józefa Tiso 

– wyjaśnia wpływ polityki 

appeasementu na politykę 

zagraniczną Niemiec 

– charakteryzuje włoską 

ekspansję terytorialną do 

1939 r. 

– wyjaśnia przyczyny i 

skutki ekspansji Japonii 

na Dalekim Wschodzie 

Uczeń: 

– ocenia postawę 

polityków państw 

zachodnich  

na konferencji  

w Monachium 

– ocenia skutki polityki 

appeasementu dla Europy 

1. Odrodzenie 

Rzeczypospolitej 

1. Sytuacja 

międzynarodowa 

2. Pierwsze ośrodki 

władzy  

na ziemiach 

polskich 

3. Odzyskanie 

niepodległości 

Uczeń: 

– zna daty: przekazania 

władzy wojskowej 

Józefowi Piłsudskiemu 

przez Radę Regencyjną  

(11 XI 1918) 

– identyfikuje postacie: 

Józefa Piłsudskiego, 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu Tymczasowy 

Naczelnik Państwa 

– zna datę: powołania 

rządu Jędrzeja 

Moraczewskiego  

(18 XI 1918) 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu unifikacja 

– zna daty: powstania 

Tymczasowego Rządu 

Ludowego Republiki 

Polskiej (7 XI 1918), 

powstania Naczelnej 

Uczeń: 

– zna daty: powstania 

Rady Narodowej 

Księstwa Cieszyńskiego 

(19 X 1918), powstania 

Polskiej Komisji 

Likwidacyjnej Galicji  

i Śląska Cieszyńskiego (28 

Uczeń: 

– ocenia polityczne 

starania Polaków  

w przededniu odzyskania 

niepodległości 

– ocenia rolę, jaką odegrał 

Józef Piłsudski w momencie 

odzyskania niepodległości 
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4. 11 listopada 

5. Rząd Jędrzeja 

Moraczewskiego 

Romana Dmowskiego 

– wymienia pierwsze 

ośrodki władzy  

na ziemiach polskich 

– omawia okoliczności 

przejęcia władzy przez 

Józefa Piłsudskiego 

– identyfikuje postacie: 

Ignacego Daszyńskiego, 

Jędrzeja Moraczewskiego, 

Ignacego Jana 

Paderewskiego 

– określa zasięg 

wpływów pierwszych 

ośrodków władzy 

– opisuje działania 

pierwszych rządów 

polskich po odzyskaniu 

niepodległości 

– omawia dążenia władz 

polskich do uzyskania 

przez Polskę uznania 

międzynarodowego 

Rady Ludowej  

(14 XI 1918), wydania 

dekretu o powołaniu 

Tymczasowego 

Naczelnika Państwa (22 

XI 1918), powołania 

rządu Ignacego Jana 

Paderewskiego (I 1919) 

– przedstawia sytuację 

międzynarodową jesienią 

1918 r. 

– wyjaśnia, w jaki sposób 

sytuacja 

międzynarodowa, która 

zaistniała  

pod koniec 1918 r., 

wpłynęła na odzyskanie 

niepodległości przez 

Polskę 

X 1918), przekazania 

władzy cywilnej Józefowi 

Piłsudskiemu przez Radę 

Regencyjną  

(14 XI 1918), 

Tymczasowego Komitetu 

Rządzącego we Lwowie (24 

XI 1918) 

– przedstawia założenia 

programowe pierwszych 

ośrodków władzy 

2. Walka  

o granicę 

wschodnią 

1. Koncepcje 

granicy 

wschodniej 

2. Konflikt polsko- 

-ukraiński 

3. Orlęta 

Lwowskie 

4. Wyprawa 

kijowska 

5. Ofensywa 

bolszewików 

6. Bitwa 

Warszawska i 

nadniemieńska 

7. Pokój ryski 

8. Polsko- 

-litewskie spory 

terytorialne 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu: „cud nad Wisłą” 

– zna daty: Bitwy 

Warszawskiej (15 VIII 

1920), pokoju w Rydze 

(18 III 1921) 

– wskazuje na mapie 

granicę wschodnią 

ustaloną w pokoju ryskim 

– przedstawia postawy 

Polaków wobec 

zagrożenia 

niepodległości ze strony 

bolszewików  

– wymienia 

postanowienia pokoju 

ryskiego 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: koncepcja 

inkorporacyjna, koncepcja 

federacyjna, Rada Obrony 

Państwa „bunt” 

Żeligowskiego 

– zna daty: bitwy 

nadniemeńskiej  

(22–28 IX 1920), „buntu” 

Żeligowskiego (9 X 1920) 

– identyfikuje postacie: 

Romana Dmowskiego, 

Józefa Piłsudskiego, 

Lucjana 

Żeligowskiego, 

Wincentego Witosa, 

Michaiła 

Tuchaczewskiego 

– omawia koncepcje 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu linia Curzona 

– zna daty: układu  

z Symonem Petlurą (IV 

1920), powołania Rady 

Obrony Państwa (VII 

1920), włączenia Litwy 

Środkowej  

do Polski (III 1922) 

– identyfikuje postacie: 

Symona Petlury, 

Tadeusza 

Rozwadowskiego, 

Władysława 

Sikorskiego, Siemiona 

Budionnego 

– wskazuje na mapie 

tereny zajęte przez Armię 

Czerwoną  

Uczeń: 

– zna daty: utworzenia 

Zachodnioukraińskiej 

Republiki Ludowej (X/XI 

1918), polskiej ofensywy 

wiosennej (1919), 

powstania 

Tymczasowego Komitetu 

Rewolucyjnego Polski 

(VII 1920), przekazania 

Wilna przez bolszewików 

Litwinom (VII 1920), 

bitwy pod Zadwórzem 

(1920), bitwy pod 

Komarowem  

(31 VIII 1920) 

– identyfikuje postacie: 

Feliksa Dzierżyńskiego, 

Juliana Marchlewskiego 

– przedstawia przyczyny 

Uczeń: 

– ocenia postawę 

Polaków wobec ekspansji 

ukraińskiej w Galicji 

Wschodniej 

– ocenia postanowienia 

pokoju ryskiego  
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polskiej granicy 

wschodniej  

– wskazuje na mapie 

miejsca bitew stoczonych 

z Rosjanami w 1920 r. 

– omawia przebieg Bitwy 

Warszawskiej  

i jej skutki 

– przedstawia, w jaki 

sposób Polska 

przyłączyła ziemię 

wileńską 

do sierpnia 1920 r. 

– porównuje koncepcję 

inkorporacyjną  

i federacyjną 

– opisuje przebieg 

ofensywy bolszewickiej w 

1920 r. 

– przedstawia przebieg i 

skutki kontrofensywy 

polskiej w 1920 r. 

i przebieg konfliktu 

polsko- 

-ukraińskiego pod koniec 

1918 i 1 1919 r. 

– omawia okoliczności 

podjęcia przez wojska 

polskie wyprawy 

kijowskiej i jej skutki 

Tajemnice sprzed 

wieków – Jak 

doszło do „cudu 

nad Wisłą”? 

1. Mobilizacja 

społeczeństwa 

2. Przygotowanie 

kontruderzenia 

3. „Cud nad Wisłą” 

Uczeń: 

– identyfikuje postać 

Józefa Piłsudskiego 

– wyjaśnia, dlaczego 

Bitwę Warszawską 

nazwano „cudem nad 

Wisłą” 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: mobilizacja 

– zna datę opracowania 

planu Bitwy 

Warszawskiej (5/6 VIII 

1920) 

– omawia plany 

strategiczne wojsk 

polskich przed Bitwą 

Warszawską 

Uczeń: 

– identyfikuje postacie: 

Władysława Sikorskiego, 

Tadeusza 

Rozwadowskiego 

– przedstawia postaci, 

które miały wpływ na 

wynik Bitwy 

Warszawskiej 

Uczeń: 

– identyfikuje postacie 

Maxime’a Weyganda, 

Józefa 

Hallera, Edgara Vincenta 

lorda d’Abernona 

– charakteryzuje spór o 

autorstwo zwycięstwa 

Polaków w Bitwie 

Warszawskiej 

Uczeń: 

– ocenia postawy 

Polaków wobec 

zagrożenia 

niepodległości ze strony 

bolszewików 

– ocenia spór wokół 

autorstwa planu Bitwy 

Warszawskiej 

3. Kształtowanie się 

granicy 

zachodniej  

i południowej 

1. Powstanie 

wielkopolskie 

2. Ustalenie północnej 

granicy 

3. Zaślubiny  

z morzem 

4. Wolne Miasto 

Gdańsk 

5. Pierwsze  

i drugie 

powstanie 

śląskie 

6. Trzecie 

powstanie śląskie 

7. Konflikt polsko- 

-czechosłowacki 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu plebiscyt 

– zna datę wybuchu 

powstania 

wielkopolskiego  

(27 XII 1918) 

– wskazuje na mapie 

obszar Wolnego Miasta 

Gdańska, obszary 

plebiscytowe 

– wymienia wydarzenia, 

które miały wpływ na 

kształt zachodniej 

granicy państwa 

polskiego 

Uczeń: 

– zna daty: plebiscytu na 

Warmii, Mazurach i 

Powiślu (11 VII 1920), 

plebiscytu na Górnym 

Śląsku (20 III 1921), 

trzeciego powstania 

śląskiego (V–VII 1921) 

– identyfikuje postacie: 

Ignacego Jana 

Paderewskiego, 

Wojciecha Korfantego 

– wskazuje na mapie 

obszar powstania 

wielkopolskiego 

– omawia przebieg  

Uczeń: 

– zna daty: przybycia 

Ignacego Jana 

Paderewskiego  

do Poznania (26 XII 1918), 

pierwszego powstania 

śląskiego (VIII 1919), 

zaślubin Polski  

z morzem (10 II 1920), 

podziału Śląska 

Cieszyńskiego (VII 1920), 

drugiego powstania 

śląskiego (VIII 1920) 

– identyfikuje postacie: 

Józefa Dowbora-

Muśnickiego, Józefa 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu konwencja 

górnośląska 

– opisuje konflikt polsko-

czechosłowacki i jego 

skutki 

– przedstawia proces 

kształtowania się 

zachodniej i północnej 

granicy państwa 

polskiego 

Uczeń: 

– ocenia postawę 

Polaków wobec sytuacji 

politycznej  

w Wielkopolsce  

w końcu 1918 r. 

– ocenia przyczyny 

klęski Polski w 

plebiscycie na Warmii, 

Mazurach i Powiślu 

– ocenia postawę 

Polaków wobec walki o 

polskość Śląska 
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 – wyjaśnia, jakie 

znaczenie dla 

niepodległej Polski miał 

dostęp do morza 

i skutki powstania 

wielkopolskiego 

– omawia okoliczności 

plebiscytów Warmii, 

Mazurach i Powiślu oraz 

na Górnym Śląsku 

– przedstawia przyczyny i 

skutki powstań śląskich  

Hallera 

– wskazuje na mapie 

zasięg powstań śląskich, 

Śląsk Cieszyński 

– przedstawia 

okoliczności zaślubin 

Polski z morzem 

4. Rządy 

parlamentarne 

1. Trudne początki 

niepodległości 

2. Pierwsze 

wybory 

parlamentarne 

3. Konstytucja  

z 1921 roku 

4. Scena polityczna 

II Rzeczypospolitej 

5. Elekcja  

i śmierć 

Narutowicza 

6. Rządy 

parlamentarne w 

latach 1919–

1926 

7. Kryzys rządów 

parlamentarnych 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: Naczelnik 

Państwa, konstytucja 

marcowa 

– zna daty: uchwalenia 

konstytucji marcowej (17 

III 1921), wyboru 

Gabriela Narutowicza na 

prezydenta (XII 1922) 

– identyfikuje postacie: 

Józefa Piłsudskiego, 

Romana Dmowskiego, 

Gabriela Narutowicza, 

Stanisława 

Wojciechowskiego 

– omawia postanowienia 

konstytucji marcowej 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: system 

parlamentarny, czynne i 

bierne prawo wyborcze, 

hiperinflacja, wojna celna 

– zna daty: pierwszych 

wyborów do sejmu 

ustawodawczego  

(26 I 1919), zabójstwa 

prezydenta Gabriela 

Narutowicza  

(16 XII 1922) 

– identyfikuje postacie: 

Wincentego Witosa, 

Wojciecha Korfantego, 

Ignacego Daszyńskiego, 

Władysława Grabskiego 

– charakteryzuje zadania, 

jakie stanęły przed 

władzami odradzającej się 

Polski 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: mała 

konstytucja, 

partyjniactwo  

– zna datę wprowadzenia 

podziału na 

województwa (1919), 

uchwalenia małej 

konstytucji  

(20 II 1919) 

– wymienia 

postanowienia  

małej konstytucji 

– omawia okoliczności i 

skutki zamachu na 

prezydenta Gabriela 

Narutowicza 

– przedstawia przejawy 

kryzysu rządów 

parlamentarnych 

– charakteryzuje rządy 

parlamentarne w Polsce 

w latach 1919–1926 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: sejm 

ustawodawczy, 

Zgromadzenie 

Narodowe, kontrasygnata 

– identyfikuje postacie: 

Romana Rybarskiego, 

Maurycego Zamoyskiego, 

Jana Baudouin de Courtenaya 

– przedstawia 

okoliczności pierwszych 

wyborów prezydenckich 

– charakteryzuje scenę 

polityczną  

II Rzeczypospolitej 

– wyjaśnia wpływ 

słabości politycznej 

rządów parlamentarnych  

na pozycję 

międzynarodową  

II Rzeczypospolitej 

Uczeń: 

– ocenia pozycję 

ustrojową Naczelnika 

Państwa 

– ocenia rządy 

parlamentarne  

w Polsce w latach 1919–

1926 

5. Zamach 

majowy  

i rządy sanacji 

1. Zamach majowy 

2. Walki podczas 

zamachu 

majowego 

3. Zmiany 

konstytucji 

4. Rządy sanacyjne 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: zamach 

majowy, sanacja, 

konstytucja kwietniowa 

– zna daty: początku 

zamachu majowego (12 V 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: piłsudczycy, 

obóz sanacyjny, 

autorytaryzm, wybory 

brzeskie, proces brzeski 

– zna daty: dymisji rządu 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: dekret, nowela 

sierpniowa,  

Bezpartyjny Blok 

Współpracy z Rządem, 

Centrolew, „cuda nad 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: grupa 

pułkowników, grupa 

zamkowa, Obóz 

Zjednoczenia 

Narodowego 

Uczeń: 

– charakteryzuje polski 

autorytaryzm na tle 

przemian politycznych w 

Europie 

– ocenia zamach majowy 

i jego wpływ na losy  
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5. Represje  

w stosunku do 

opozycji 

6. Obóz  

w Berezie 

Kartuskiej 

7. Rządy sanacyjne  

po śmierci 

Piłsudskiego 

8. Polski 

autorytaryzm na 

tle europejskim 

1926), uchwalenia konstytucji 

kwietniowej (23 IV 1935) 

– identyfikuje postać 

Józefa Piłsudskiego, 

Ignacego Mościckiego 

– opisuje skutki 

polityczne i ustrojowe 

zamachu majowego 

– charakteryzuje rządy 

sanacyjne 

– przedstawia 

postanowienia 

konstytucji kwietniowej 

i prezydenta Stanisława 

Wojciechowskiego (14 V 

1926), wyborów 

brzeskich (XI 1930), 

procesu brzeskiego 

(1932) 

– identyfikuje postacie: 

Wincentego Witosa, 

Stanisława 

Wojciechowskiego, 

Macieja Rataja 

– omawia przyczyny 

zamachu majowego 

– charakteryzuje przebieg 

zamachu majowego  

 

urną” 

– zna daty: uchwalenia 

noweli sierpniowej  

(2 VIII 1926),  

wyboru Ignacego 

Mościckiego  

na prezydenta  

(1 VI 1926), śmierci 

Józefa Piłsudskiego  

(12 V 1935) 

– identyfikuje postacie: 

Walerego Sławka, 

Edwarda Rydza-

Śmigłego, Władysława 

Sikorskiego 

– przedstawia politykę 

sanacji wobec opozycji 

– omawia rządy 

sanacyjne po śmierci 

Józefa Piłsudskiego 

– zna daty: powołania 

rządu „Chjeno-Piasta” (10 

V 1926), powstania BBWR 

(1928), powstania 

Centrolewu (1929), 

Kongresu Obrony Prawa  

i Wolności (29 VI 1930), 

powstania OZN-u (1937) 

– identyfikuje postacie: 

Kazimierza Bartla, 

Adama Koca 

– porównuje pozycję 

prezydenta  

w konstytucjach 

marcowej  

i kwietniowej 

II Rzeczypospolitej  

i jej obywateli 

– ocenia metody, jakimi 

władze sanacyjne 

walczyły  

z opozycją polityczną 

6. Gospodarka II 

Rzeczypospolitej 

1. Problemy 

gospodarcze 

odrodzonej 

Polski 

2. Reforma 

walutowa 

Grabskiego 

3. Odbudowa 

gospodarcza 

4. Reforma rolna 

5. Wielki kryzys 

gospodarczy w 

Polsce 

6. Nowe 

inwestycje 

przemysłowe 

7. Port morski  

w Gdyni 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: Polska A  

i Polska B, Centralny 

Okręg Przemysłowy 

– wskazuje na mapie 

obszar Polski A  

i Polski B, obszar COP-u, 

Gdynię 

– wymienia różnice 

między Polską A  

i Polską B 

– wyjaśnia, jaką rolę 

gospodarczą odgrywał 

Centralny Okręg 

Przemysłowy 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu reforma 

walutowa 

– zna daty: reformy 

walutowej Władysława 

Grabskiego (1924), 

rozpoczęcia budowy 

Gdyni (1921), 

rozpoczęcia budowy 

COP–u (1937) 

– identyfikuje postacie: 

Eugeniusza 

Kwiatkowskiego, 

Władysława Grabskiego 

– omawia reformy rządu 

Władysława Grabskiego 

– przedstawia przyczyny 

budowy portu w Gdyni i 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu reforma rolna 

– zna daty: ustawy  

o reformie rolnej (1920 i 

1925), początku 

wielkiego kryzysu (1929) 

– przedstawia problemy 

gospodarcze, z jakimi 

borykała się Polska po 

odzyskaniu 

niepodległości 

– omawia założenia  

i realizację reformy 

rolnej 

– charakteryzuje wielki 

kryzys gospodarczy  

w Polsce 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu magistrala 

węglowa 

– wskazuje na mapie 

przebieg magistrali 

węglowej 

– opisuje sposoby 

przezwyciężania 

trudności gospodarczych  

przez władze  

II Rzeczypospolitej 

– przedstawia działania 

podjęte  

w celu modernizacji 

gospodarki Polski  

w dwudziestoleciu 

międzywojennym 

Uczeń: 

– ocenia wpływ reform 

Władysława Grabskiego  

na sytuacje gospodarczą  

II Rzeczypospolitej 

– ocenia znaczenie portu 

gdyńskiego  

dla gospodarki  

II Rzeczypospolitej 

– ocenia gospodarczą 

działalność Eugeniusza 

Kwiatkowskiego 
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jego znaczenie dla 

polskiej gospodarki 

– przedstawia założenia 

4-letniego planu 

gospodarczego 

Eugeniusza 

Kwiatkowskiego  

i jego realizację 

7. Społeczeństwo 

odrodzonej 

Polski 

1. Społeczeństwo 

II Rzeczy-

pospolitej 

2. Państwo wielu 

narodów 

3. Polityka wobec 

mniejszości 

narodowych 

4. Rozwój edukacji 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu analfabetyzm 

– omawia strukturę 

narodowościową  

i wyznaniową  

II Rzeczypospolitej 

– wyjaśnia, w jaki sposób 

władze odrodzonego 

państwa polskiego 

walczyły z 

analfabetyzmem 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: asymilacja 

narodowa, asymilacja 

państwowa, getto 

ławkowe 

– zna datę reformy 

Janusza Jędrzejewicza 

(1932) 

– identyfikuje postać 

Janusza Jędrzejewicza 

– przedstawia strukturę 

społeczną II 

Rzeczypospolitej 

– wyjaśnia, na czym 

polegać miała asymilacja 

narodowa i państwowa 

– omawia rozwój 

edukacji w  

II Rzeczypospolitej 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: numerus 

clausus 

– opisuje sytuację 

społeczną Polski  

w międzywojennej 

Polsce 

– charakteryzuje politykę 

władz II 

Rzeczypospolitej wobec 

Ukraińców 

– omawia stosunki 

polsko–żydowskie 

– wymienia przykłady 

wyższych uczelni 

funkcjonujących  

w II Rzeczypospolitej 

Uczeń: 

– zna daty: 

przeprowadzenia spisów 

powszechnych w II 

Rzeczypospolitej (1921 i 

1931), zbliżenia się 

Ruchu Narodowo-

Radykalnego do Obozu 

Zjednoczenia Narodowego 

(1937) 

– charakteryzuje 

przykłady realizacji 

polityki asymilacyjnej w 

latach 30. XX w. 

Uczeń: 

– ocenia położenie 

mniejszości narodowych 

w II Rzeczypospolitej 

– ocenia politykę władz 

II Rzeczypospolitej 

wobec mniejszości 

narodowych 

 

8. Osiągnięcia II 

Rzeczypospolitej 

 

1. Osiągnięcia 

polskich 

naukowców 

2. Literatura 

międzywojenna 

3. Technika  

i transport II 

Rzeczypospolitej 

4. Polskie kino w 

okresie 

międzywo-

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu Enigma 

– identyfikuje postać 

Władysława Reymonta 

– przedstawia 

najważniejsze osiągnięcia 

kultury polskiej w 

dwudziestoleciu 

międzywojennym 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów:  

– zna datę otrzymania 

Literackiej Nagrody 

Nobla przez Władysława 

Reymonta (1924) 

– identyfikuje postacie: 

Stefana Żeromskiego, 

Zofię Nałkowską, Marię 

Dąbrowską, Witolda 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: modernizm, 

ekspresjonizm,  

funkcjonalizm, 

lwowska szkoła 

matematyczna 

– identyfikuje postacie: 

Brunona Schulza, 

Eugeniusza Bodo, 

Franciszka Żwirki, 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: awangarda, styl 

narodowy, katastrofizm, 

formizm, skamandryci, art 

déco, Awangarda 

Krakowska,  

– zna daty: powstania PKP 

(1926), powstania PLL 

LOT (1929) 

– identyfikuje postacie: 

Uczeń: 

– charakteryzuje kierunki 

w sztuce  

i architekturze  

II Rzeczypospolitej  

– ocenia dorobek kultury 

i nauki polskiej w okresie 

międzywojennym 
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jennym 

5. Polski 

modernizm 

6. Malarstwo  

i architektura 

Gombrowicza, Juliana 

Tuwima, Stanisława 

Ignacego Witkiewicza 

– wymienia 

przedstawicieli polskiej 

literatury  

w dwudziestoleciu 

międzywojennym 

– prezentuje osiągnięcia 

polskiej literatury w 

okresie dwudziestolecia 

międzywojennego 

– wymienia osiągnięcia 

polskich naukowców w 

dziedzinie nauk 

matematycznych 

Stanisława 

Wigury 

– wymienia 

przedstawicieli nauk 

matematycznych, 

twórców filmu  

i sztuki w Polsce 

międzywojennej 

– przedstawia rozwój 

kinematografii polskiej w 

dwudziestoleciu 

międzywojennym 

Tadeusza 

Kotarbińskiego, Floriana 

Znanieckiego, Stefana 

Banacha, Hugona 

Steinhausa 

– wymienia architektów 

tworzących w okresie II 

Rzeczypospolitej  

i ich osiągnięcia 

– przedstawia nurty w 

polskiej literaturze oraz 

grupy poetyckie, jakie 

rozwinęły się  

w okresie 

dwudziestolecia 

międzywojennego 

9. II Rzeczpo-

spolita na arenie 

międzynarodowej 

1. II Rzeczpo-

spolita  

i jej sąsiedzi 

2. Polska polityka 

zagraniczna 

3. Układy  

w Rapallo  

i Locarno 

4. Normalizacja 

stosunków  

z ZSRS  

i Niemcami 

5. Rola  

II Rzeczypo-

spolitej  

na arenie 

międzynarodowej 

Uczeń: 

– zna datę układu polsko-

francuskiego (II 1921) 

– identyfikuje postać 

Józefa Piłsudskiego 

– wymienia sojusze, jakie 

zawarła Polska w 

dwudziestoleciu 

międzywojennym 

– wyjaśnia, które  

z nich miały  

stanowić gwarancję 

bezpieczeństwa  

II Rzeczypospolitej 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: „korytarz”, 

polityka równowagi  

i „równych odległości” 

– zna daty: układu 

polsko-rumuńskiego (III 

1921), traktatu polsko-

radzieckiego o nieagresji 

(1932), polsko-

niemieckiej deklaracji o 

niestosowaniu przemocy 

(1934) 

– identyfikuje postać 

Józefa Becka 

– omawia stosunek 

państw sąsiednich do II 

Rzeczypospolitej 

– charakteryzuje stosunki 

polsko- 

-radzieckie i polsko- 

-niemieckie w 

dwudziestoleciu 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu Międzymorze 

– zna daty: układu  

w Rapallo (1922), układu 

w Locarno (1925) 

– przedstawia koncepcję 

Józefa Piłsudskiego 

dotyczącą prowadzenia 

polityki zagranicznej i 

przykłady  

jej realizacji 

– omawia ideę 

Międzymorza  

i wyjaśnia przyczyny jej 

niepowodzenia 

– wskazuje zagrożenia, 

jakie stwarzały dla Polski 

układy z Rapallo i Locarno 

– opisuje polską politykę 

zagraniczną w latach 30. 

XX w. 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminu wojna 

prewencyjna 

– wyjaśnia, jaki wpływ 

na pozycję 

międzynarodową Polski 

miały układy w Rapallo i 

Locarno 

– wyjaśnia, jaki wpływ 

na pozycję 

międzynarodową Polski 

miały polsko- 

-radziecki traktat  

o nieagresji i polsko- 

-niemiecka deklaracja o 

niestosowaniu przemocy 

Uczeń: 

– ocenia pozycję  

II Rzeczypospolitej na 

arenie międzynarodowej 
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międzywojennym 

10. Polska  

w przededniu II 

wojny światowej 

1. Zajęcie Zaolzia 

2. Niemieckie 

żądania wobec 

Polski 

3. Sojusz  

z Wielką 

Brytanią  

i Francją 

4. Pakt 

Ribbentrop– 

–Mołotow 

Uczeń: 

– zna daty: paktu 

Ribbentrop–Mołotow (23 

VIII 1939), polsko- 

-brytyjskiego sojuszu 

polityczno-wojskowego (25 

VIII 1939) 

– wskazuje na mapie 

obszary, które  

na mocy paktu 

Ribbentrop–Mołotow 

miały przypaść  

III Rzeszy i ZSRS 

– przedstawia żądania, jakie 

III Rzesza wysunęła 

wobec Polski w 1938 r. 

– wymienia 

postanowienia paktu 

Ribbentrop–Mołotow 

 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie 

terminów: 

eksterytorialność 

– zna daty: zajęcia 

Zaolzia przez Polskę (2 

X 1938), polsko–

brytyjskich gwarancji 

pomocy w razie ataku 

Niemiec (IV 1939), 

wypowiedzenia przez 

Niemcy deklaracji 

o niestosowaniu 

przemocy z Polską (IV 

1939) 

– identyfikuje postacie: 

Joachima von 

Ribbentropa, 

Wiaczesława Mołotowa, 

Józefa Becka 

– wskazuje na mapie 

Zaolzie, tzw. „korytarz” 

– omawia  

postawę władz  

II Rzeczypospolitej 

wobec żądań niemieckich 

– wyjaśnia, jakie 

znaczenie dla Polski 

miało zawarcie paktu 

Ribbentrop–Mołotow 

Uczeń: 

– zna daty: 

przedstawienia  

po raz pierwszy 

propozycji tzw. 

ostatecznego 

uregulowania spraw 

spornych między Polską 

a Niemcami (X 1938), 

przedstawienia po raz 

ostatni propozycji tzw. 

ostatecznego 

uregulowania spraw 

spornych między Polską 

a Niemcami (III 1939), 

przemówienia 

sejmowego Józefa Becka 

(5 V 1939) 

– wyjaśnia, w jakich 

okolicznościach nastąpiło 

włączenie Zaolzia do  

II Rzeczypospolitej 

– wyjaśnia, jakie cele 

przyświecały polityce 

zagranicznej Wielkiej 

Brytanii i Francji wobec 

Polski w 1939 r. 

– przedstawia 

okoliczności zawarcia 

paktu Ribbentrop– 

–Mołotow  

Uczeń: 

– przedstawia przyczyny  

konfliktu polsko- 

-czechosłowackiego o 

Zaolzie 

– charakteryzuje relacje 

polsko- 

-brytyjskie i polsko- 

-francuskie  

w przededniu  

II wojny światowej  

– wyjaśnia, jaki wpływ 

miały brytyjskie i 

francuskie gwarancje dla 

Polski na politykę Adolfa 

Hitlera 

Uczeń: 

– ocenia postawę rządu 

polskiego wobec 

problemu Zaolzia 

– ocenia postawę 

społeczeństwa polskiego 

wobec żądań niemieckich 
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GIMNAZJUM  

KLASA II  

 

Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra   Ocena celująca Celujący   

1. Wielkie odkrycia 

geograficzne 

 

Zagadnienia 

1. Wynalazki 

umożliwiające 

dalekie podróże 

morskie. 

2. Poszukiwanie drogi 

morskiej do Indii. 

3. Pierwsze wielkie 

odkrycia 

geograficzne. 

– wie, kim był Krzysztof Kolumb; 

– wskazuje na mapie ziemie 

odkryte przez Europejczyków na 

przełomie XV i XVI w.; 

– rozumie pojęcia: busola, 

karawela; 

– wie, dlaczego rdzennych 

mieszkańców Ameryki nazwano 

Indianami; 

– pamięta datę pierwszej wyprawy 

Kolumba – 1492 r.; 

– wymienia państwa, które 

przodowały w odkryciach 

geograficznych na przełomie XV 

i XVI w. 

 

– zna postacie: Vasco da Gamy, 

Ferdynanda Magellana, 

Amerigo Vespucciego; 

– wie, w jakich okolicznościach 

dowiedziono, że Ziemia ma 

kulisty kształt; 

– wie, dlaczego Europejczycy 

zaczęli organizować dalekie 

podróże morskie 

– wie, jakie były 

wyobrażenia XV-

wiecznych 

Europejczyków na temat 

otaczającego ich świata 

– uzasadnia kluczową rolę 

wynalazków w rozwoju 

dalekomorskiej żeglugi; 

 

– uzasadnia kluczową rolę 

wynalazków w rozwoju 

dalekomorskiej żeglugi; 

 

uzasadnia, dlaczego 

Hiszpania i 

Portugalia stały się 

prekursorami 

odkryć 

geograficznych na 

przełomie XV i 

XVI w. 

2. Konsekwencje 

wielkich odkryć 

geograficznych 

 

Zagadnienia 

1. Majowie, Aztekowie, 

Inkowie i ich 

państwa. 

2. Europejskie podboje  

i kolonie zamorskie. 

3. Konsekwencje 

wielkich odkryć 

geograficznych dla 

Europy. 

– wymienia cywilizacje 

prekolumbijskie oraz podaje ich 

osiągnięcia;  

– rozumie pojęcia: konkwistador, 

towary kolonialne, dualizm 

gospodarczy; 

– wylicza towary sprowadzane do 

Europy z kolonii 

– opowiada o działaniach 

konkwistadorów; 

– charakteryzuje organizację 

państw Majów, Azteków 

i Inków 

– rozumie i omawia wpływ 

posiadania kolonii na 

gospodarkę państw 

europejskich 

– docenia osiągnięcia cywilizacji 

pozaeuropejskich i porównuje 

je z osiągnięciami cywilizacji 

europejskiej; 

 

docenia osiągnięcia cywilizacji 

pozaeuropejskich i porównuje 

je z osiągnięciami cywilizacji 

europejskiej 

wie, skąd wzięła się 

nazwa „Ameryka 

Łacińska”; 

rozumie, dlaczego 

konkwistadorom 

udało się  

w krótkim czasie 

podbić imperia 

indiańskie 

w Ameryce 
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Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra   Ocena celująca Celujący   

3. Kultura odrodzenia 

we Włoszech 

 

Zagadnienia 

1. Włochy kolebką 

renesansu. 

2. Charakterystyczne 

zjawiska kultury 

odrodzenia. 

3. Najwybitniejsi 

twórcy włoskiego 

renesansu. 

– rozumie pojęcia: odrodzenie 

(renesans), humanizm, człowiek 

renesansu, mecenat; 

– zna postacie: Leonarda da Vinci, 

Michała Anioła, Rafaela Santi 

oraz wymienia ich 

najwybitniejsze dzieła 

– wymienia cechy kultury 

renesansowej; 

– wskazuje na mapie kolebkę 

odrodzenia 

– uzasadnia, dlaczego 

kultura renesansu 

narodziła się we 

Włoszech; 

 

porównuje kulturę epok renesansu 

i średniowiecza 

– rozumie, na czy 

 polegało „odrodzenie 

” kultury antycznej 

 w czasach renesansu; 

 

wyjaśnia źródła 

rozwoju kultury 

renesansowej we 

Włoszech 

4. Renesans w Europie 

i przewrót 

kopernikański 

 

Zagadnienia 

1. Wynalazek druku. 

2. Wielcy humaniści 

europejscy. 

3. Przewrót 

kopernikański. 

– wie, kto i kiedy wynalazł 

ruchomą czcionkę drukarską; 

– opowiada o życiu i dokonaniach 

Mikołaja Kopernika 

– zna najwybitniejszych 

przedstawicieli 

europejskiego renesansu; 

– rozumie pojęcie systemu 

heliocentrycznego; 

 

– rozpoznaje modele 

geocentryczny 

i heliocentryczny 

– rozumie znaczenie druku dla 

rozwoju kultury 

– rozumie znaczenie  

odkrycia dokonanego  

przez Mikołaja Kopernika; 

 

wyjaśnia, dlaczego 

dzieło O obrotach 

sfer niebieskich 

znalazło się na 

liście ksiąg 

zakazanych przez 

Kościół 

5. Początki reformacji 

 

Zagadnienia 

1. Sytuacja Kościoła 

katolickiego w XV 

w. 

2. Marcin Luter i jego 

nauka. 

3. Powstanie i rozwój 

luteranizmu. 

 

 

 

– rozumie pojęcia: reformacja, 

sekularyzacja, luteranie, 

protestanci;  

– zna postanowienia pokoju 

augsburskiego; 

– zna daty: wystąpienia Lutra, 

podpisania pokoju augsburskiego 

– charakteryzuje główne 

założenia luteranizmu; 

– wyjaśnia, dlaczego Luter 

wystąpił z krytyką papiestwa; 

– wyjaśnia przyczyny wojen 

religijnych w Niemczech 

– opisuje cele i działania 

Marcina Lutra 

– porównuje główne założenia 

nauki głoszonej przez 

zwolenników luteranizmu oraz 

przez Kościół katolicki; 

 

– rozumie wpływ 

 sytuacji społeczno- 

politycznej w  

Niemczech na rozwój 

luteranizmu; 

 

rozumie i analizuje 

długofalowe 

znaczenie pokoju 

augsburskiego 
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Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra   Ocena celująca Celujący   

6. Rozwój reformacji 

 

Zagadnienia 

1. Kalwinizm. 

2. Wojny religijne we 

Francji. 

3. Powstanie Kościoła 

anglikańskiego. 

4. Inne wyznania 

protestanckie. 

– wie, kim byli: Jan Kalwin, 

Henryk VIII; 

– rozumie pojęcia: hugenoci, 

kalwinizm, anglikanizm, arianie; 

– wymienia różne wyznania 

protestanckie; 

– wie, co się wydarzyło w 1534 r. 

– przedstawia okoliczności 

powstania Kościoła 

anglikańskiego; 

–  

 

 

 

 

charakteryzuje wojny 

religijne we Francji 

– porównuje podłoże społeczno-

polityczne reformacji w 

Niemczech, Francji i Anglii 

– rozumie, dlaczego  

radykalni protestanci  

spotykali się z niechęcią  

ze strony przedstawicieli 

innych wyznań; 

 

udowadnia wpływ 

wydarzeń z XVI w. 

na dzisiejszą 

sytuację 

wyznaniową 

7. Reforma katolicka 

 

Zagadnienia 

1. Sobór trydencki. 

2. Powstanie i 

działalność zakonu 

jezuitów. 

3. Konsekwencje 

reform 

chrześcijaństwa. 

– rozumie pojęcia: sobór trydencki, 

inkwizycja, jezuici, tolerancja 

religijna, kontrreformacja; 

– zna postanowienia soboru 

trydenckiego 

– charakteryzuje działania 

podejmowane przez zakony w 

celu odbudowy pozycji 

katolicyzmu 

– wyjaśnia cele zwołania 

soboru trydenckiego; 

– wskazuje 

postanowienia soboru 

trydenckiego służące 

wzmocnieniu 

katolicyzmu 

– wskazuje postanowienia soboru 

trydenckiego odgrywające do 

dziś ważną rolę; 

 

– wskazuje pozytywne 

i negatywne skutki  

XVI-wiecznych reform 

chrześcijaństwa; 

 

– rozumie, dlaczego 

jezuici byli 

skuteczni w dziele 

kontrreformacji 

8. Lekcja 

powtórzeniowa. 

Europa i świat w 

XVI w. 

 

Zagadnienia 

1. Społeczne i 

gospodarcze 

konsekwencje 

wielkich odkryć 

geograficznych dla 

Europy i innych 

kontynentów. 

2. Osiągnięcia kultury 

– wymienia najważniejsze 

wydarzenia z historii XVI 

stulecia; 

– wskazuje i charakteryzuje 

najwybitniejsze postacie XVI w.; 

– wie, co wydarzyło się w roku: 

1492, 1517, 1555; 

– zna i omawia dokonania: Jana 

Gutenberga, Krzysztofa 

Kolumba, Vasco da Gamy, 

Ferdynanda Magellana, Marcina 

Lutra, Henryka VIII 

– zna przyczyny 

i konsekwencje wielkich 

odkryć geograficznych, 

reformacji i reformy Kościoła 

katolickiego 

– omawia proces 

kształtowania się 

nowych wyznań 

chrześcijańskich; 

– charakteryzuje zmiany, 

które zaszły w życiu 

społeczeństw 

europejskich w XVI w.; 

– podaje genezę 

i konsekwencje 

ekspansji kolonialnej 

państw europejskich; 

 

 

– podaje genezę i konsekwencje 

dualizmu w rozwoju 

gospodarczym Europy 

 

skazuje i omawia  

widoczne w otaczającym 

 nas dzisiaj świecie  

konsekwencje 

 XVI-wiecznych wydarzeń oraz  

procesów historycznych 

– wskazuje i omawia 

widoczne w 

otaczającym nas 

dzisiaj świecie 

konsekwencje 

XVI-wiecznych 

wydarzeń oraz 

procesów 

historycznych 
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renesansowej. 

3. Długofalowe 

konsekwencje XVI-

wiecznych reform 

chrześcijaństwa. 

9. Polska i Litwa pod 

rządami ostatnich 

Jagiellonów 

 

Zagadnienia 

1. Konflikt Polski i 

Litwy z państwem 

moskiewskim. 

2. Sekularyzacja zakonu 

krzyżackiego w 

Prusach. 

3. Przyłączenie 

Mazowsza do 

Korony. 

4. Początek wojen o 

panowanie na 

Bałtyku. 

 

– wskazuje na mapie obszar Polski 

na przełomie XV i XVI w.; 

– wie, co wydarzyło się w 1525 r.; 

– rozumie pojęcia: hołd pruski, 

kaper 

– opisuje panowanie: 

Aleksandra Jagiellończyka, 

Zygmunta I Starego 

i Zygmunta II Augusta, 

zwracając uwagę na politykę 

prowadzoną przez tych 

władców; 

 

– rozumie znaczenie 

przyłączenia 

Mazowsza do Korony 

– rozumie konsekwencje wojen 

Polski i Litwy z Krzyżakami 

oraz państwem moskiewskim 

– rozumie i uzasadnia decyzję 

Zygmunta Augusta o budowie 

polskiej floty na Bałtyku; 

 

10. Kształtowanie się 

demokracji 

szlacheckiej 

 

Zagadnienia 

1. Konstytucja nihil 

novi. 

2. Obowiązki i prawa 

szlachty polskiej. 

3. Praca sejmu walnego. 

4. Stan szlachecki i jego 

zróżnicowanie. 

 

– rozumie pojęcia: przywilej, sejm 

walny, konstytucja nihil novi, 

pospolite ruszenie, magnat, 

demokracja szlachecka, izba 

poselska, izba senatorska; 

– opisuje działanie sejmu walnego 

oraz sposób wybierania posłów 

– zna obowiązki i prawa 

polskiego szlachcica; 

– przedstawia podziały 

społeczne stanu szlacheckiego 

ze względu na poziom 

zamożności jego członków 

– rozumie i wykazuje, jaką 

rolę w systemie 

obronnym Polski 

odgrywało pospolite 

ruszenie; 

sejmu walnego 

–rozumie znaczenie konstytucji 

nihil novi dla funkcjonowania 

państwa; 

– określa kompetencje 

 

 

 

 

 

uzasadnia, dlaczego  

ustrój Rzeczypospolitej 

ukształtowany 

 w XVI w. określa się  

mianem demokracji szlacheckiej 
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11. Powstanie 

Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów 

 

Zagadnienia 

1. Ruch egzekucyjny. 

2. Droga do unii realnej 

Polski i Litwy. 

3. Powstanie 

Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów. 

– rozumie pojęcia: egzekucja praw i 

dóbr, unia lubelska, unia realna; 

– zna postać Zygmunta II Augusta; 

– opisuje, w jaki sposób doszło do 

powstania Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów 

– wymienia przyczyny 

podpisania unii lubelskiej; 

– wskazuje na mapie obszar 

Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów 

– rozumie znaczenie 

postulatów wysuwanych 

przez ruch egzekucyjny; 

– przedstawia główne 

postanowienia unii 

lubelskiej 

– wymienia i omawia mocne oraz 

słabe strony polsko-litewskiej 

unii realnej; 

 

- ocenia unię lubelską  

12. Rzeczpospolita 

monarchią 

elekcyjną 

 

Zagadnienia 

1. Zasady wolnej 

elekcji. 

2. Panowanie Henryka 

Walezego i Stefana 

Batorego. 

3. Wpływ wolnej 

elekcji na 

funkcjonowanie 

państwa. 

 

– rozumie pojęcia: wolna elekcja, 

sejm elekcyjny, konfederacja, 

artykuły henrykowskie; 

– zna postacie: Henryka Walezego, 

Stefana Batorego;  

– zna datę pierwszej wolnej elekcji 

– wie, dlaczego w Polsce 

wprowadzono zasadę 

wolnej elekcji 

– przedstawia zasady 

wolnej elekcji 

– dostrzega i omawia wady oraz 

zalety monarchii elekcyjnej; 

 

- próba oceny Henryka  

Walezego i Stefana Batorego 

13. Gospodarka 

Rzeczypospolitej 

w XVI w. 

 

Zagadnienia 

1. Wpływ sytuacji w 

Europie na 

gospodarkę 

Rzeczypospolitej. 

2. Folwark szlachecki. 

– rozumie pojęcia: „spichlerz 

Europy”, pańszczyzna, folwark; 

– wymienia towary, które XVI-

wieczna Rzeczpospolita 

importowała i eksportowała 

– omawia znaczenie 

pańszczyzny dla 

funkcjonowania folwarku 

szlacheckiego; 

– wskazuje na mapie: Wisłę, 

Gdańsk, Toruń 

– omawia znaczenie 

Gdańska w handlu 

prowadzonym przez 

Rzeczpospolitą 

– charakteryzuje wpływ przemian 

ekonomicznych w Europie 

Zachodniej na gospodarkę 

Polski; 

 

- ocenia gospodarkę 

 Polski w XVI w.  
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3. Sytuacja chłopów. 

14. Rzeczpospolita 

wielu narodów i 

religii – kultura 

złotego wieku 

 

Zagadnienia 

1. Ludność i religie 

Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów. 

2. Odrodzenie w Polsce. 

3. Twórcy kultury 

polskiej epoki 

renesansu. 

– wymienia grupy narodowościowe 

zamieszkujące ziemie 

Rzeczypospolitej w XVI w.; 

– wskazuje religie mieszkańców 

XVI-wiecznej Rzeczypospolitej; 

– rozumie pojęcia: konfederacja 

warszawska, złoty wiek kultury; 

– zna postacie: Bony Sforzy, 

Mikołaja Reja, Jana 

Kochanowskiego; 

– wskazuje zabytki renesansowe na 

ziemiach polskich (ze 

szczególnym uwzględnieniem 

własnego regionu) 

 

– omawia najważniejsze 

osiągnięcia kultury 

renesansowej w Polsce 

– dostrzega genezę 

konfederacji 

warszawskiej oraz jej 

wpływ na położenie 

innowierców w Polsce 

XVI w. 

– dostrzega wpływ renesansu 

włoskiego na kulturę polską; 

 

– wyjaśnia specyfikę  

stosunków religijnych    

w Rzeczypospolitej  

na tle europejskim 

16. Kultura 

europejska w XVII 

w. 

 

Zagadnienia 

1. Cechy 

charakterystyczne 

kultury baroku. 

2. Wielcy uczeni XVII 

w. 

– rozumie pojęcie baroku; 

– omawia cechy sztuki barokowej 

– wymienia twórców kultury 

barokowej 

– zna wybitnych uczonych 

XVII w. i ich dokonania 

– porównuje kulturę 

barokową i 

renesansową; 

– wymienia nowe prądy 

filozoficzne, które 

pojawiały się w XVII 

w. 

– dostrzega wpływ 

kontrreformacji na sztukę 

barokową; 

 

dostrzega rolę sztuki 

 barokowej w odbudowie  

pozycji Kościoła  

katolickiego 

17. Wiek XVII – 

stulecie 

niekończącej się 

wojny 

 

Zagadnienia 

1. Sytuacja polityczna 

w Europie na 

początku XVII w. 

2. Wojna 

– wymienia państwa, które brały 

udział w wojnie 

trzydziestoletniej; 

– wie, kiedy wybuchła wojna 

trzydziestoletnia 

– wskazuje przyczyny wojny 

trzydziestoletniej  

– dostrzega wpływ wojen 

XVII stulecia na zmiany 

zachodzące w sztuce 

militarnej 

– porównuje skutki wojny 

trzydziestoletniej 

z konsekwencjami 

długotrwałych wojen czasów 

współczesnych; 

 

– rozumie i wymienia  

skutki wojny  

trzydziestoletniej  

dla gospodarki i  

społeczeństw Europy 
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trzydziestoletnia – 

przyczyny, przebieg i 

skutki. 

3. Stulecie „rewolucji 

militarnej”. 

18. Absolutyzm we 

Francji 

 

Zagadnienia 

1. Polityka kardynała 

Richelieu. 

2. Ludwik XIV – Król 

Słońce. 

3. Wersal i jego rola 

w państwie. 

4. Merkantylizm. 

– rozumie pojęcia: absolutyzm, 

merkantylizm; 

– rozumie znaczenie słów: 

„Państwo to ja”; 

– wie, kim był Ludwik XIV 

– opisuje rządy absolutne na 

przykładzie państwa 

Ludwika XIV 

– rozumie główne 

założenia 

merkantylizmu; 

– wskazuje wady i zalety 

merkantylizmu 

– porównuje ustrój XVII-

wiecznej Francji z ustrojem 

Rzeczypospolitej; 

 

 

 

– dostrzega podstawowe  

różnice między ustrojem 

Rzeczypospolitej  

Obojga Narodów a  

systemem monarchii  

absolutnej 

 

19. Anglia na drodze 

ku monarchii 

parlamentarnej 

 

Zagadnienia 

1. Sytuacja polityczno-

społeczna w Anglii 

w przededniu 

rewolucji. 

2. Konflikt król–

parlament. 

3. Rządy Cromwella. 

4. Monarchia 

parlamentarna 

w Anglii. 

– rozumie pojęcia: lord protektor, 

monarchia parlamentarna, 

purytanie;  

– opisuje przebieg rewolucji w 

Anglii; 

– wskazuje na mapie Anglię; 

– zna postać Olivera Cromwella; 

– zna datę ścięcia króla Karola I 

– wie, na czym polega 

funkcjonowanie ustroju 

monarchii parlamentarnej 

– porównuje monarchie 

parlamentarną i 

absolutną 

– porównuje ustrój polsko-

litewskiej Rzeczypospolitej 

z systemem angielskiej 

monarchii parlamentarnej; 

 

wskazuje pozostałości 

 XVII-wiecznej  

rewolucji w ustroju 

 współczesnej Wielkiej  

Brytanii 

20. Lekcja 

powtórzeniowa. 

Europa w XVII w. 

 

– zna najważniejsze wydarzenia z 

historii politycznej XVII w.; 

– wie, co wydarzyło się w latach 

1618–1648 oraz w 1640 i 1688 r. 

– wymienia rożne typy ustrojów 

politycznych w XVII-

wiecznej Europie; 

– wymienia największe 

– dostrzega konsekwencje 

rewolucji angielskiej 

w dzisiejszym sposobie 

sprawowania władzy 

– wskazuje różnice między 

ustrojami różnych państw 

XVII-wiecznej Europy; 

 

– wskazuje wady i zalety  

różnych systemów  

ustrojowych 

 XVII-wiecznej Europy 
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Zagadnienia 

1. Kultura barokowa w 

Europie. 

2. Osiągnięcia nauki 

XVII w. 

3. Różne typy ustrojów 

politycznych w 

Europie XVII w. 

4. Ustrój 

Rzeczypospolitej na tle 

Europy. 

osiągnięcia sztuki, literatury i 

nauki w XVII w. 

w Wielkiej Brytanii 

21. Królowie elekcyjni 

u schyłku XVI w. i 

w XVII stuleciu 

 

Zagadnienia 

1. Monarchia elekcyjna 

w polsko-litewskiej 

Rzeczypospolitej – 

próba oceny. 

2. Władcy polscy z 

dynastii Wazów. 

3. „Królowie 

Piastowie” na tronie 

Rzeczypospolitej. 

– rozumie pojęcia: monarchia 

elekcyjna, dynastia Wazów; 

– wymienia królów Polski 

z dynastii Wazów; 

– wskazuje na mapie 

Rzeczpospolitą pod rządami 

Wazów; 

– wymienia „królów Piastów” 

panujących w Rzeczypospolitej 

XVII w. 

 – porównuje ustrój oparty 

na wolnej elekcji z 

monarchią dziedziczną i 

ocenia oba systemy 

– wyjaśnia, dlaczego szlachta w 

trzech kolejnych elekcjach 

wybierała na tron 

przedstawicieli dynastii Wazów 

- ocenia politykę Wazów 

22.Wojny 

Rzeczypospolitej 

z Rosją 

 

Zagadnienia 

1. Sytuacja polityczna 

w Rosji po śmierci 

Iwana IV Groźnego. 

2. Dymitr Samozwaniec 

i jego rządy. 

3. Interwencja 

– rozumie pojęcia: samodzierżawie, 

wielka smuta, bojarzy, 

dymitriada; 

– zna postać Stanisława 

Żółkiewskiego; 

– wie, co wydarzyło się w roku: 

1605, 1610, 1612, 1634 

– omawia przyczyny i skutki 

polskiej interwencji w Rosji; 

– zna postanowienia pokoju 

w Polanowie; 

– wskazuje na mapie ziemie 

przyłączone do 

Rzeczypospolitej na mocy 

pokoju w Polanowie 

– wie, dlaczego w 

dzisiejszej Rosji jedno 

z najważniejszych świąt 

państwowych jest 

obchodzone w rocznicę 

wygnania Polaków 

z moskiewskiego 

Kremla 

– omawia rolę Zygmunta III 

Wazy w konflikcie polsko-

rosyjskim; 

 

analizuje polityczne  

skutki polskiej 

 interwencji w Rosji 
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Zygmunta III Wazy 

w Rosji. 

 

23. Powstanie 

kozackie 

 

Zagadnienia 

1. Kozacy i ich 

codzienne życie. 

2. Przyczyny powstań 

kozackich. 

3. Powstanie 

Chmielnickiego. 

– rozumie pojęcia: Kozacy, ugoda 

perejasławska, czajka, husaria; 

– wie, co wydarzyło się w 1648 i 

1654 r.; 

– wymienia bitwy stoczone przez 

wojska Rzeczypospolitej 

z Kozakami; 

– opisuje etapy powstania 

Chmielnickiego 

– omawia i ocenia politykę 

Rosji wobec Ukrainy; 

– opowiada o celach powstań 

kozackich; 

– wymienia konsekwencje 

powstania Chmielnickie 

– wskazuje i rozumie 

złożone przyczyny 

powstania 

Chmielnickiego 

– wskazuje długofalowe skutki 

powstania Chmielnickiego dla 

stosunków Polaków 

i Ukraińców 

wskazuje długofalowe  

skutki powstania  

Chmielnickiego  

dla stosunków Polaków 

i Ukraińców 

24. Wojny 

Rzeczypospolitej 

ze Szwecją 

 

Zagadnienia 

1. Unia polsko-

szwedzka. 

2. Początek wojen 

polsko-szwedzkich. 

3. Potop szwedzki. 

– rozumie i wyjaśnia pojęcie 

potopu szwedzkiego; 

– wymienia bitwy z okresu wojen 

polsko-szwedzkich: bitwa pod 

Kircholmem, obrona klasztoru na 

Jasnej Górze; 

– zna postacie: Stefana 

Czarnieckiego, Jana Karola 

Chodkiewicza, Augustyna 

Kordeckiego, Janusza Radziwiłła; 

– omawia znaczenie obrony Jasnej 

Góry w okresie potopu; 

– zna okoliczności utraty przez 

Polskę zwierzchności lennej nad 

Prusami Książęcymi; 

– wie, co wydarzyło się w roku: 

1605, 1655, 1657, 1660 

– wymienia przyczyny wojen 

polsko-szwedzkich; 

– omawia postanowienia pokoju 

w Oliwie 

– rozumie przyczyny i 

skutki utraty lenna 

pruskiego przez Polskę 

– omawia różne postawy Polaków 

wobec Szwedów w okresie 

potopu i szuka genezy zmian 

tych postaw 

– omawia różne postawy 

 Polaków wobec  

Szwedów w okresie 

 potopu i szuka genezy  

zmian tych postaw 

25. Kryzys 

Rzeczypospolitej 

w połowie XVII w. 

 

Zagadnienia 

– rozumie pojęcia: złota wolność 

szlachecka, oligarchia magnacka, 

konfederacja, abdykacja, liberum 

veto 

– wskazuje skutki gospodarcze 

wojen prowadzonych przez 

Rzeczpospolitą ze Szwecją, 

Rosją i Kozakami; 

– wymienia przejawy kryzysu 

– wskazuje mechanizmy 

polityczne paraliżujące 

pracę sejmu; 

– ocenia skutki społeczne 

i polityczne wojen XVII 

– określa, w jaki sposób 

magnateria zdobyła 

w Rzeczypospolitej dominującą 

pozycję, i wskazuje skutki tego 

zjawiska; 

omawia międzynarodowe skutki 

wojen toczonych  

przez Rzeczpospolitą 
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1. Zniszczenia wojenne. 

2. Kryzys polityczny. 

politycznego 

Rzeczypospolitej 

w.; 

– wyjaśnia przyczyny 

kryzysu gospodarczego, 

społecznego i 

politycznego 

Rzeczypospolitej 

w XVII w. 

 

 

26. Wojny 

Rzeczypospolitej 

z Turcją 

 

Zagadnienia 

1. Konflikt polsko-

turecki na początku 

XVII w. 

2. Zdobycie Kamieńca 

Podolskiego przez 

Turków i układ w 

Buczaczu. 

3. Odsiecz wiedeńska. 

 

 

– zna postać Jana III Sobieskiego; 

– wie, kiedy i z jakim skutkiem 

Polacy stoczyli z Turkami bitwy 

pod Cecorą, Chocimiem i 

Wiedniem; 

– zna przyczyny i skutki wojen 

toczonych przez Polskę z Turcją 

– zna postanowienia układu 

w Buczaczu; 

– wie, dlaczego Jana III 

Sobieskiego nazywano Lwem 

Lechistanu; 

– wskazuje na mapie Kamieniec 

Podolski i Podole 

– ocenia skutki 

odsieczy wiedeńskiej 

dla Polski 

– wyjaśnia, dlaczego traktat 

buczacki uznawany był za 

hańbiący dla Rzeczypospolitej 

- ocenia postać Jana III  

Sobieskiego 

27. Barok w Polsce 

 

Zagadnienia 

1. Architektura, 

religijność i 

szkolnictwo 

polskiego 

baroku. 

2. Działalność 

zakonów na 

ziemiach 

polskich. 

– wymienia przykłady architektury 

barokowej na ziemiach 

Rzeczypospolitej (z 

uwzględnieniem własnego 

regionu); 

– zna rezydencje królów polskich 

zbudowane w stylu barokowym; 

– rozumie pojęcia: sarmatyzm, 

ksenofobia;  

– opisuje polski strój szlachecki 

– omawia działalność zakonów 

na ziemiach polskich w XVII 

w.; 

– opisuje sarmacki styl życia 

– omawia przyczyny 

narastania ksenofobii 

wśród polskiej szlachty 

– wyjaśnia, dlaczego Polacy w 

XVII w. nazywali swoje 

państwo przedmurzem 

chrześcijaństwa; 

 

– omawia wpływy 

 wschodnie w polskiej  

kulturze doby baroku 
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3. Kultura 

sarmatyzmu. 

29. Kultura umysłowa 

XVIII w. 

 

Zagadnienia 

1. Nowe idee – postęp, 

prawa obywatelskie, 

umowa społeczna. 

2. Postęp naukowy i 

techniczny oraz 

przemiany 

w gospodarce 

europejskiej. 

3. Architektura i sztuka 

XVIII stulecia. 

– zna dokonania: Woltera, Jana 

Jakuba Rousseau, Wolfganga 

Amadeusza Mozarta; 

– zna pojęcia: oświecenie, stulecie 

świateł, encyklopedyści, 

manufaktura, absolutyzm 

oświecony, rokoko, klasycyzm, 

umowa społeczna; 

– wskazuje przykłady budowli 

wzniesionych w stylu 

rokokowym i klasycystycznym 

– wyjaśnia, dlaczego XVIII 

stulecie nazywane jest epoką 

świateł; 

– dostrzega rolę Wielkiej 

encyklopedii francuskiej w 

rozwoju kultury epoki 

oświecenia 

– dostrzega przejawy 

postępu technicznego w 

XVIII stuleciu; 

– przedstawia koncepcję 

umowy społecznej 

– rozumie wpływ postępu 

technicznego na rozwój 

gospodarki w XVIII w.; 

 

– wymienia główne idee 

oświecenia i  

rozpoznaje je w  

literaturze, polityce i sztuce 

 

30. Wielka Brytania 

w epoce rewolucji 

przemysłowej 

 

Zagadnienia 

1. Ustrój polityczny 

Wielkiej Brytanii. 

2. Rozwój gospodarczy 

Wielkiej Brytanii w 

XVIII w. 

3. Początki 

nowoczesnej 

ekonomii. 

4. Znaczenie rewolucji 

przemysłowej. 

 

– zna zasadę trójpodziału władzy; 

– omawia rewolucję agrarną; 

– wie, kto i kiedy wynalazł 

maszynę parową; 

– wyjaśnia znaczenie pojęć: 

rewolucja przemysłowa, 

liberalizm ekonomiczny, 

kapitalizm 

– rozumie znaczenie 

wynalezienia maszyny 

parowej dla rozwoju 

gospodarczego Wielkiej 

Brytanii 

– omawia wpływ 

rewolucji przemysłowej 

na rozwój gospodarczy 

Wielkiej Brytanii 

– dostrzega zmiany społeczne 

spowodowane przez rewolucję 

przemysłową 

dostrzega zmiany  

społeczne spowodowane 

przez rewolucję 

przemysłową 

 

31. Absolutyzm 

oświecony – Prusy, 

Austria, Rosja 

 

– zna dynastie panujące w XVIII w. 

w Austrii, Prusach i Rosji; 

– wskazuje na mapie sąsiadów 

Polski w XVIII w. 

– wymienia reformy 

przeprowadzone w Prusach 

przez Fryderyka Wilhelma I i 

Fryderyka II; 

– uzasadnia, dlaczego 

XVIII-wieczne Prusy 

nazywano państwem 

militarnym 

– dostrzega i omawia cechy 

absolutyzmu oświeconego w 

Austrii i Prusach; 

 

– porównuje reformy 

wprowadzone  

w Prusach, Austrii i Rosji 
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Zagadnienia 

1. Prusy – wzrost potęgi 

militarnej. 

2. Reformy Marii 

Teresy oraz Józefa 

II w Austrii. 

3. Rosja Piotra I. 

– opisuje zmiany wprowadzone 

w Austrii przez Marię Teresę 

i Józefa II; 

– wymienia reformy 

wprowadzone w Rosji przez 

Piotra I 

 

32. Kolonie brytyjskie 

w Ameryce 

Północnej 

Zagadnienia 

1. Sytuacja kolonii 

brytyjskich w 

Ameryce. 

2. Rozwój gospodarczy 

kolonii. 

3. Przyczyny konfliktu 

między koloniami a 

metropolią. 

– opisuje rozwój kolonii brytyjskich 

w Ameryce; 

– zna pojęcia: metropolia, kolonia, 

bostońska herbatka;  

– wie, co wydarzyło się w 1773 r. 

– opisuje sytuację kolonii 

brytyjskich w Ameryce 

Północnej w XVIII w.; 

– wskazuje przyczyny konfliktu 

między metropolią a 

koloniami 

– rozróżnia i omawia 

ekonomiczne oraz 

polityczne przyczyny 

konfliktu metropolii 

z koloniami 

– omawia wpływ tolerancji 

religijnej na rozwój kolonii 

angielskich 

- ocenia sytuację w  

koloniach angielskich 

  

33. Powstanie Stanów 

Zjednoczonych 

 

Zagadnienia 

1. Deklaracja 

niepodległości. 

2. Wojna o 

niepodległość. 

3. Stany Zjednoczone 

niepodległym 

państwem. 

4. Konstytucja Stanów 

Zjednoczonych 

Ameryki. 

– zna postacie: Benjamina 

Franklina, Jerzego Waszyngtona; 

– wie, co wydarzyło się w roku: 

1776, 1787; 

– zna najważniejsze postanowienia 

konstytucji USA; 

– rozumie pojęcie konstytucji 

– wie, dlaczego Amerykanie 

obchodzą najważniejsze 

święto narodowe 4 lipca; 

– opisuje etapy uzyskiwania 

niepodległości przez kolonie 

brytyjskie w Ameryce; 

– wymienia nazwiska Polaków 

biorących udział w wojnie o 

niepodległość Stanów 

Zjednoczonych 

– wymienia czynniki, które 

ułatwiły uzyskanie 

niepodległości przez 

Stany Zjednoczone; 

– wymienia główne 

założenia ustroju 

politycznego USA; 

– wyjaśnia, w jaki sposób 

Konstytucja Stanów 

Zjednoczonych Ameryki 

realizowała zasadę 

trójpodziału władzy 

– wskazuje postanowienia 

konstytucji USA, które 

przetrwały do dziś; 

 

– wyjaśnia, dlaczego  

Francja popierała 

 Kolonistów 

 amerykańskich w walce 

o niepodległość 

 

34. Wybuch Wielkiej 

Rewolucji 

Francuskiej 

– rozumie pojęcia: burżuazja, Stany 

Generalne, Bastylia, monarchia 

konstytucyjna; 

– charakteryzuje stosunki 

społeczne we Francji przed 

wybuchem rewolucji; 

– rozumie przyczyny 

wybuchu wojny między 

rewolucyjną Francją 

– wyjaśnia znaczenie filozofii 

oświecenia jako jednego 

z czynników odgrywających 

– opisuje główne zasady 

 rewolucji wyrażone  

w Deklaracji praw  
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Zagadnienia 

1. Francja w przededniu 

wybuchu rewolucji. 

2. Początek rewolucji 

francuskiej. 

3. Obalenie monarchii. 

– zna podział społeczeństwa 

francuskiego przed rewolucją; 

– wie, co wydarzyło się w roku: 

1789, 1792; 

– zna postać Ludwika XVI 

– podaje przyczyny wybuchu 

rewolucji; 

– zna okoliczności powstania 

republiki we Francji 

a Prusami i Austrią ważną rolę w genezie rewolucji 

francuskiej; 

 

człowieka i obywatela 

35. Francja republiką 

 

Zagadnienia 

1. Terror rewolucyjny. 

2. Rządy jakobinów. 

3. Dziedzictwo 

Wielkiej Rewolucji 

Francuskiej. 

– rozumie pojęcia: gilotyna, terror, 

jakobini; 

– wie, czym charakteryzowały się 

rządy jakobinów 

– opisuje zachowanie 

przywódców rewolucji 

w stosunku do Kościoła 

katolickiego 

– wskazuje skutki rewolucji 

francuskiej 

– uzasadnia reakcję państw 

europejskich na śmierć 

Ludwika XVI; 

– wskazuje cechy 

charakterystyczne 

dyktatury jakobińskiej 

– wyjaśnia, dlaczego władze 

rewolucyjnej Francji walczyły 

z Kościołem katolickim 

- ocenia Wielką 

 Rewolucję Francuską 

37. Rzeczpospolita w 

okresie kryzysu – 

czasy saskie 

 

Zagadnienia 

1. Panowanie Augusta 

II Mocnego. 

2. Wielka wojna 

północna. 

3. Uzależnienie 

Rzeczypospolitej od 

Rosji. 

4. Saska anarchia 

5. Pierwsze próby 

reform. 

– zna postacie: Augusta II 

Mocnego, Augusta III, 

Stanisława Leszczyńskiego; 

– podaje genezę powiedzeń: „od 

Sasa do Lasa”, „Za króla Sasa 

jedz, pij i popuszczaj pasa!”; 

– rozumie pojęcia: Sejm Niemy, 

traktat trzech czarnych orłów, 

anarchia, Collegium Nobilium; 

– wie, co wydarzyło się w 1717 i 

1709 r. 

– wymienia i charakteryzuje 

przejawy kryzysu państwa 

polsko-litewskiego za 

panowania Wettynów; 

– wie, w jakich okolicznościach 

obejmowali polski tron: August 

II Mocny, August III, Stanisław 

Leszczyński; 

– dostrzega przejawy ożywienia 

gospodarczego i kulturalnego 

w Polsce czasów saskich 

– uzasadnia 

niebezpieczeństwo 

wynikające dla Polski 

z tzw. traktatu trzech 

czarnych orłów; 

– charakteryzuje rządy 

Wettynów w Polsce; 

– wymienia próby reform 

podejmowane w Polsce 

w pierwszej połowie 

XVIII w.; 

– wyjaśnia zmianę 

położenia 

międzynarodowego 

Polski w czasach 

saskich 

– przedstawia i analizuje przejawy 

kryzysu państwa polsko-

litewskiego w czasach saskich; 

 

– omawia projekty  

reform autorstwa  

Stanisława 

Leszczyńskiego  

Stanisława Konarskiego 

 

38. Ostatnia wolna 

elekcja i I rozbiór 

 

Zagadnienia 

1. Elekcja Stanisława 

– wie, co wydarzyło się w roku: 

1764, 1768, 1772; 

– rozumie pojęcia: Familia, Szkoła 

Rycerska, prawa kardynalne, 

konfederacja barska; 

– charakteryzuje reformy 

przeprowadzone przez 

Stanisława Augusta w latach 

sześćdziesiątych XVIII w. 

– wskazuje i omawia 

przyczyny I rozbioru 

– dostrzega konsekwencje 

rosyjskich ingerencji 

w wewnętrzne sprawy Polski 

dostrzega konsekwencje 

rosyjskich ingerencji 

w wewnętrzne sprawy  

Polski 
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Augusta i pierwsze 

reformy. 

2. Stosunek Rosji do 

reform 

przeprowadzanych w 

Polsce. 

3. Konfederacja barska. 

4. I rozbiór Polski. 

 

– wskazuje na mapie obszar 

Rzeczypospolitej za panowania 

Stanisława Augusta (przed 1772 

r. i po tej dacie) 

 

39. Reformy 

stanisławowskie 

 

Zagadnienia 

1. Próby reform w 

latach 

siedemdziesiątych 

XVIII w. 

2. Odrodzenie 

kulturalne. 

3. Ożywienie 

gospodarcze. 

4. Warszawa 

stanisławowska. 

– wymienia reformy wprowadzone 

przez Stanisława Augusta 

w latach siedemdziesiątych XVIII 

w.; 

– rozumie pojęcia: Komisja 

Edukacji Narodowej, czynsz, 

obiady czwartkowe 

– rozumie znaczenie KEN dla 

reformy szkolnictwa 

w Polsce; 

– wymienia przejawy ożywienia 

gospodarczego na ziemiach 

polskich; 

– rozumie znaczenie mecenatu 

królewskiego dla rozwoju 

sztuki w Polsce; 

– charakteryzuje kulturę 

oświecenia w Polsce; 

– wymienia przykłady sztuki 

polskiej okresu klasycyzmu 

(w tym Łazienki Królewskie) 

z uwzględnieniem własnego 

regionu 

 

– wyjaśnia znaczenie 

reform stanisławowskich 

dla rozwoju Polski w 

drugiej połowie XVIII 

w. 

– wyjaśnia znaczenie obrazów 

Canaletta dla odbudowy 

Warszawy po II wojnie 

światowej 

- ocenia reformy 

stanisławowskie 

 

40. Sejm Wielki i 

Konstytucja 3 maja 

 

Zagadnienia 

1. Sytuacja 

międzynarodowa 

a zwołanie sejmu w 

1788 r. 

2. Stronnictwa na 

Sejmie Wielkim. 

– wie, kiedy zwołano Sejm 

Czteroletni; 

– zna datę uchwalenia Konstytucji 3 

maja; 

– zna najważniejsze reformy Sejmu 

Wielkiego; 

– zna postanowienia Konstytucji 3 

maja 

– zna okoliczności zwołania 

Sejmu Wielkiego; 

– zna stronnictwa z okresu 

Sejmu Wielkiego, ich 

programy oraz przywódców 

– wyjaśnia znaczenie 

reform Sejmu Wielkiego 

dla bezpieczeństwa 

Polski na arenie 

międzynarodowej; 

– rozumie, dlaczego Prusy 

i Rosja poczuły się 

zaniepokojone 

reformami Sejmu 

Wielkiego 

– omawia znaczenie sytuacji 

międzynarodowej dla zwołania 

Sejmu Wielkiego; 

 

– omawia przełomowe 

 znaczenie Konstytucji  

3 maja dla Polski 
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3. Reformy Sejmu 

Wielkiego. 

4. Konstytucja 3 maja. 

41. Wojna w obronie 

konstytucji i II 

rozbiór Polski 

 

Zagadnienia 

1. Wojna polsko-

rosyjska w obronie 

konstytucji. 

2. II rozbiór Polski. 

3. Powstanie polskiej 

opozycji na 

emigracji. 

– rozumie pojęcia: konfederacja 

targowicka, sejm grodzieński; 

– wie, kim byli Tadeusz 

Kościuszko i Józef Poniatowski; 

– wie, kiedy nastąpił II rozbiór 

Polski; 

– wskazuje na mapie ziemie 

zabrane Polsce w II rozbiorze 

przez Rosję i Prusy 

– podaje okoliczności uznania 

przez polski sejm traktatu 

rozbiorowego 

– zna okoliczności powstania 

konfederacji targowickiej 

– uzasadnia, dlaczego 

Austria nie wzięła 

udziału w II rozbiorze 

Polski; 

– wie, dokąd i dlaczego 

udali się na emigrację 

Polacy protestujący 

przeciw II rozbiorowi 

– zna okoliczności ustanowienia 

orderu Virtuti Militari; 

 

– wyjaśnia okoliczności 

zawiązania 

 Konfederacji 

 targowickiej i ocenia jej 

następstwa 

 

42. Powstanie 

kościuszkowskie 

i upadek 

Rzeczypospolitej 

 

Zagadnienia 

1. Przyczyny wybuchu 

insurekcji 

kościuszkowskiej. 

2. Przebieg powstania 

kościuszkowskiego. 

3. Insurekcja w 

Warszawie i Wilnie. 

4. Uniwersał 

połaniecki. 

5. III rozbiór Polski. 

– zna daty: wybuchu insurekcji 

kościuszkowskiej, bitew pod 

Racławicami i Maciejowicami, 

III rozbioru; 

– rozumie pojęcia: insurekcja, 

uniwersał, kosynierzy; 

– zna postacie: Tadeusz Kościuszki, 

Jana Kilińskiego; 

– wymienia państwa, które brały 

udział w III rozbiorze Polski; 

– wskazuje na mapie ziemie 

Rzeczypospolitej zagarnięte w III 

rozbiorze przez poszczególne 

państwa 

– zna okoliczności wybuchu 

powstania 

kościuszkowskiego; 

– zna cel wydania uniwersału 

połanieckiego 

– wskazuje przyczyny 

klęski powstania 

kościuszkowskiego; 

– omawia cele powstania 

kościuszkowskiego 

– rozróżnia wewnętrzne 

i zewnętrzne przyczyny upadku 

Rzeczypospolitej; 

 

– próbuje ocenić rządy 

 ostatniego króla Polski 

44. Objęcie władzy 

we Francji przez 

Napoleona 

Bonapartego 

 

– zna pojęcia: dyrektoriat, konsulat, 

cesarstwo; 

– zna daty utworzenia cesarstwa we 

Francji i wydania Kodeksu 

cywilnego 

– wymienia reformy 

przeprowadzone przez 

Napoleona Bonapartego; 

– opisuje drogę Napoleona 

Bonapartego do przejęcia 

– opisuje przemiany form 

rządów we Francji 

(od wybuchu rewolucji 

do ustanowienia 

cesarstwa); 

– wskazuje przyczyny sukcesów 

Bonapartego w polityce 

wewnętrznej 

- ocenia politykę  

Napoleona 
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Zagadnienia 

1. Francja w czasach 

dyrektoriatu. 

2. Kariera Napoleona 

Bonapartego. 

3. Cesarstwo we 

Francji. 

pełni władzy we Francji – wyjaśnia, dlaczego 

Francuzi w większości 

popierali Bonapartego 

45. Początki nowego 

ładu w Europie 

 

Zagadnienia 

1. Konflikt francusko-

brytyjski. 

2. Wojny Napoleona z 

Austrią, Rosją i 

Prusami. 

– wymienia i wskazuje na mapie 

państwa, z którymi Napoleon 

toczył wojny; 

– rozumie pojęcia: blokada 

kontynentalna, koalicja; 

– wymienia bitwy stoczone przez 

wojska Napoleona z Prusakami i 

Austriakami; 

– wskazuje na mapie obszary 

uzależnione od napoleońskiej 

Francji 

– wie, dlaczego wojska 

francuskie odnosiły sukcesy 

na polach bitew 

– wymienia przyczyny 

wojen toczonych przez 

napoleońską Francję; 

– wymienia zmiany 

wprowadzone w Europie 

przez Bonapartego 

– wyjaśnia, dlaczego Napoleon 

zmusił Habsburgów do 

rezygnacji z tytułu cesarzy 

rzymskich narodu 

niemieckiego; 

 

opisuje zmiany, które  

zaszły w Europie w 

 okresie napoleońskim 

w dziedzinach: 

 gospodarki, polityki,  

życia społecznego 

 

46.Napoleon a sprawa 

niepodległości Polski 

 

Zagadnienia 

1. Legiony Polskie we 

Włoszech. 

2. Utworzenie Księstwa 

Warszawskiego. 

3. Ustrój Księstwa 

Warszawskiego. 

4. Wojna 1809 r. 

– wie, kiedy: utworzono Legiony 

Polskie we Włoszech, powstało 

Księstwo Warszawskie, 

przyłączono do Księstwa ziemie 

trzeciego zaboru austriackiego; 

– wie, kim byli: Jan Henryk 

Dąbrowski, Józef Wybicki 

– zna cele, które stawiali sobie 

twórcy Legionów; 

– opisuje okoliczności 

powstania Mazurka 

Dąbrowskiego; 

– opisuje okoliczności 

utworzenia Księstwa 

Warszawskiego; 

– wskazuje na mapie Księstwo 

Warszawskie 

– opisuje stosunek 

Polaków do 

napoleońskiej Francji; 

– charakteryzuje ustrój 

Księstwa 

Warszawskiego 

– ocenia rolę Legionów 

i Księstwa Warszawskiego w 

dziejach Polski; 

 

– ocenia postawę  

Napoleona Bonapartego 

 wobec Polaków 

 

47. Upadek Napoleona 

 

Zagadnienia 

1. Europa napoleońska. 

2. Kampania rosyjska 

Napoleona. 

3. Bitwa narodów 

– wie, kiedy: rozpoczęła się wojna 

Napoleona z Rosją, rozegrała się 

bitwa narodów, Napoleon I 

abdykował, rozegrała się bitwa 

pod Waterloo 

– opisuje postawę Polaków 

w czasie ostatnich lat 

panowania Napoleona 

– wymienia przyczyny 

ataku Napoleona na 

Rosję; 

– wskazuje przyczyny 

klęski poniesionej w 

1813 r. przez 

napoleońską Francję 

– zna różne oceny Napoleona I; 

 

– analizuje zmiany  

wprowadzone przez  

Napoleona w Europie 
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i abdykacja 

Napoleona. 

4. Sto dni Napoleona. 

5. Próba oceny 

Napoleona 

Bonapartego. 

 

 

 

 

 

 

KLASA III  

Temat lekcji  Dopuszczająca Dostateczna Dobry Bardzo dobry  Celujący 

1. Kongres wiedeński 

 

Zagadnienia 

1. Obrady kongresu. 

2. Postanowienia kongresu. 

3. Święte Przymierze. 

4. Epoka restauracji. 

– zna daty obrad kongresu 

wiedeńskiego; 

– potrafi wymienić 

najważniejsze 

postanowienia kongresu; 

– zna członków Świętego 

Przymierza 

– wyjaśnia pojęcia: 

legitymizm, równowaga 

sił, restauracja; 

– zna postanowienia 

kongresu odnośnie do 

ziem polskich; 

– wymienia uczestników 

kongresu; 

– rozumie określenie 

„tańczący kongres” 

 

– wskazuje przyczyny 

zwołania kongresu 

wiedeńskiego i powołania 

Świętego Przymierza; 

– rozumie znaczenie 

postanowień kongresu dla 

sytuacji Polaków 

– porównuje okres 

napoleoński i epokę 

restauracji; 

 

wskazuje rolę 

Świętego Przymierza 

dla utrzymania 

porządku w Europie 

2. Nowe prądy i idee – 

liberalizm, 

konserwatyzm 

i romantyzm 

– wymienia idee oraz prądy 

polityczne i kulturowe 

początku XIX w.; 

– wymienia polskich 

– wyjaśnia pojęcia: 

liberalizm, konserwatyzm, 

romantyzm; 

– wymienia europejskich 

– podaje przykłady obecności 

idei liberalizmu 

i konserwatyzmu w życiu 

politycznym Europy; 

– udowadnia wpływ idei 

romantycznych na 

działanie ruchów 

wolnościowych 

– opisuje postawy 

liberalne 

i konserwatywne we 

współczesnym świecie 
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Zagadnienia 
1. Liberalizm. 

2. Konserwatyzm. 

3. Romantyzm. 

4. Rewolucja lipcowa 

we Francji. 

twórców epoki 

romantyzmu 

twórców epoki 

romantyzmu; 

– podaje cechy romantyzmu 

jako prądu w kulturze 

europejskiej 

– opisuje rewolucję lipcową 

we Francji jako przykład 

dążeń liberalnych; 

– charakteryzuje twórczość 

romantyków 

w Europie; 

 

3. Gospodarka, kultura 

i oświata w Królestwie 

Polskim 

 

Zagadnienia 

1. Podział ziem polskich na 

mocy decyzji kongresu 

wiedeńskiego. 

2. Gospodarka Królestwa 

Polskiego. 

3. Oświata i kultura 

w Królestwie Polskim. 

 

– rozumie pojęcia: 

Królestwo Polskie, 

Wielkie Księstwo 

Poznańskie, Galicja, 

autonomia, monarchia 

konstytucyjna 

– wskazuje na mapie: 

Królestwo Polskie, 

Wielkie Księstwo 

Poznańskie, Galicję, 

Rzeczpospolitą 

Krakowską; 

– opisuje sytuację 

polityczną Królestwa 

Polskiego 

– charakteryzuje autonomię 

Królestwa Polskiego; 

– opisuje rozwój gospodarczy 

Królestwa Polskiego 

– rozumie znaczenie 

oświaty, kultury i 

gospodarki dla utrzymania 

polskości w zaborze 

rosyjskim; 

 

opisuje rolę Ksawerego 

Druckiego-

Lubeckiego w życiu 

gospodarczym 

Królestwa Polskiego 

4. Sytuacja polityczna 

Królestwa Polskiego 

 

Zagadnienia 

1. Stosunek władców 

rosyjskich do konstytucji 

Królestwa Polskiego. 

2. Kształtowanie się opozycji 

w Królestwie Polskim. 

– opisuje antypolskie 

działania cara Mikołaja I; 

– wymienia organizacje 

opozycyjne działające 

w Królestwie Polskim 

– wie, do jakiej nielegalnej 

organizacji należał Adam 

Mickiewicz; 

– wie, kim byli i jaki cel 

stawiali sobie tzw. 

kaliszanie 

– rozumie przyczyny 

ukształtowania się opozycji 

w Królestwie Polskim; 

– wymienia twórców 

nielegalnej i legalnej 

opozycji w Królestwie 

Polskim i charakteryzuje 

jej cele; 

– charakteryzuje rożne 

postawy Polaków wobec 

polityki Aleksandra I 

i Mikołaja I  

– rozumie różnice między 

celami politycznymi 

różnych nurtów opozycji 

w Królestwie Polskim; 

 

– wyjaśnia różnorodne 

uwarunkowania życia 

politycznego w 

Królestwie Polskim 

5. Wybuch powstania 

listopadowego 

 

Zagadnienia 

– zna datę wybuchu 

powstania; 

– wie, kim był Piotr 

Wysocki 

– wymienia pierwszego 

dyktatora powstania; 

– opisuje wybuch powstania 

– analizuje przyczyny 

powstania; 

– rozróżnia postawy 

poszczególnych grup 

– wskazuje międzynarodowe 

uwarunkowania wybuchu 

powstania; 

 

analizuje stosunek 

Chłopickiego do 

powstania i rozumie 

wpływ poglądów 
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1. Sytuacja w Europie przed 

wybuchem powstania. 

2. Spisek w szkole 

podchorążych. 

3. Wybuch powstania. 

4. Józef Chłopicki 

dyktatorem. 

 

 

 

polskiego społeczeństwa 

wobec wybuchu powstania 

dyktatora na podjęte 

przez niego decyzje 

6. Wojna polsko-rosyjska 

1831 r. 

 

Zagadnienia 
1. Działania wojenne. 

2. Przywódcy powstania. 

3. Upadek powstania. 

– wie, kiedy wybuchło i 

kiedy upadło powstanie; 

– zna rezultat zmagań 

powstańczych 

– opisuje charakter działań 

wojennych w czasie 

powstania; 

– wskazuje miejsca 

największych bitew; 

– wskazuje na mapie tereny, 

na których rozgrywały się 

walki w okresie wojny 

polsko-rosyjskiej; 

– wymienia przywódców 

powstania  
 

– charakteryzuje różne 

postawy polskich 

polityków wobec 

powstania i kwestii 

uwłaszczenia chłopów; 

– wskazuje przełomowy 

moment w działaniach 

wojennych 

 

 

 
 

– wyjaśnia przyczyny 

upadku powstania; 

 

przedstawiam różne 

postawy przywódców 

powstania 

7. Ziemie polskie po upadku 

powstania listopadowego 

 

Zagadnienia 

1. Noc paskiewiczowska. 

2. Sytuacja w zaborze 

pruskim. 

3. Powstanie krakowskie. 

4. Rabacja galicyjska. 

– zna pojęcia: noc 

paskiewiczowska, 

germanizacja, praca 

organiczna, powstanie 

krakowskie, rabacja, rzeź 

galicyjska; 

– pokazuje na mapie ziemie 

poszczególnych zaborów 

i je nazywa  

– wymienia represje 

skierowane przeciw 

powstańcom i 

mieszkańcom Królestwa 

Polskiego po upadku 

powstania listopadowego; 

– opisuje położenie Polaków 

w zaborze pruskim; 

– zna postacie: Hipolita 

Cegielskiego, Edwarda 

Dembowskiego 

– dostrzega różnice 

w położeniu Polaków 

w trzech zaborach; 

– podaje przyczyny 

powstania krakowskiego; 

– podaje przyczyny i skutki 

rabacji galicyjskiej 

– omawia wpływ powstań 

na politykę państw 

zaborczych wobec 

Polaków i na stosunki 

między zaborcami; 

– wyjaśnia różnice w 

sytuacji Polaków żyjących 

pod trzema zaborami; 

 

 
 

 

rozumie manipulację 

władz austriackich 

prowadzącą do rzezi 

galicyjskiej; 

– rozumie przyczyny 

niepowodzenia 

powstania z 1846 r.; 

– dostrzega 

długofalowe skutki 

rabacji galicyjskie 

8. Wielka Emigracja 

 

Zagadnienia 

1. Przyczyny ukształtowania 

– rozumie pojęcie emigracji; 

– wskazuje na mapie 

państwa, do których udali 

się polscy uchodźcy po 

– wymianie polskie obozy 

polityczne na emigracji; 

– rozumie, dlaczego 

największa liczba 

– wymienia przyczyny 

ukształtowania się Wielkiej 

Emigracji; 

– charakteryzuje programy 

– rozumie zróżnicowane 

podejście rządów 

i społeczeństw krajów 

Europy do polskich 

– rozumie, dlaczego 

niektóre dzieła polskiej 

kultury mogły zostać 

upublicznione jedynie 
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się Wielkiej Emigracji. 

2. Obozy i podziały 

polityczne wśród Polaków 

na emigracji. 

3. Twórcy polskiej kultury 

na emigracji. 

powstaniu listopadowym; 

– wymienia twórców 

kultury polskiej na 

emigracji 

emigrantów osiadła we 

Francji 

polskich obozów 

politycznych na emigracji 

emigrantów; 

– porównuje poglądy 

polskich emigrantów 

(dostrzega i wskazuje 

różnice); 

 

 

 

na emigracji, a nie 

w kraju pod zaborami 

9. Wiosna Ludów w Europie 

 

Zagadnienia 

1. Sytuacja w Europie w 

latach czterdziestych XIX 

w. 

2. Rewolucja w Paryżu. 

3. Wystąpienia rewolucyjne 

na różnych obszarach 

Europy i udział Polaków w 

tych wydarzeniach. 

4. Wiosna Ludów na 

ziemiach Polskich. 

– rozumie pojęcie Wiosny 

Ludów; 

– zna datę wybuchu Wiosny 

Ludów (1848 r.); 

– wskazuje na mapie 

obszary europejskie, które 

zostały ogarnięte 

wystąpieniami 

rewolucyjnymi; 

– wskazuje ziemie polskie, 

na których w okresie 

Wiosny Ludów doszło do 

wystąpień  

– zna postać Józefa Bema; 

– wie, w których krajach 

Polacy brali udział 

w walkach w okresie 

Wiosny Ludów; 

– zna cele, które stawiali 

sobie Polacy biorący 

udział w walkach okresu 

Wiosny Ludów 

– omawia przyczyny 

wystąpień rewolucyjnych 

w Europie; 

– podaje skutki Wiosny 

Ludów; 

– opisuje przyczyny 

niepowodzenia wystąpień 

narodowowyzwoleńczych 

na ziemiach polskich 

– dostrzega i opisuje różnice 

między przyczynami 

Wiosny Ludów na 

rożnych obszarach 

europejskich; 

– wyjaśnia, dlaczego 

wystąpienia nie objęły 

Rosji i ziem polskich pod 

zaborem rosyjskim; 

 

– dostrzega wpływ idei 

romantyzmu na 

wystąpienia 

narodowowyzwoleńc

ze okresu Wiosny 

Ludów  

 

10. Lekcja powtórzeniowa. 

Kongres wiedeński i jego 

następstwa 

 

Zagadnienia 

1. Kongres wiedeński 

i porządek Świętego 

Przymierza. 

2. Nurty ideowo-polityczne 

pierwszej połowy XIX w. 

3. Ruchy narodowe 

i rewolucyjne w Europie 

pierwszej połowy XIX w. 

4. Ziemie polskie i Polacy 

w epoce restauracji 

– wie, co wydarzyło się 

w roku: 1815, 1830, 1831, 

1848; 

– wskazuje na mapie ziemie 

polskie pod trzema 

zaborami i je nazywa; 

– zna postacie: Adama 

Mickiewicza, Piotra 

Wysockiego; 

– krótko opisuje sytuację 

Królestwa Polskiego 

przed powstaniem 

listopadowym i po jego 

upadku; 

– krótko opisuje sytuację 

w zaborach pruskim 

– opisuje przebieg 

powstania listopadowego; 

– wie, jakie zmiany 

przyniósł w Europie 

kongres wiedeński; 

– charakteryzuje położenie 

Polaków pod trzema 

zaborami 

– dostrzega różnice 

w położeniu Polaków pod 

trzema zaborami i 

wskazuje przyczyny tych 

różnic; 

– wskazuje różnice 

w przyczynach wybuchu 

Wiosny Ludów 

w poszczególnych krajach 

europejskich; 

– omawia rolę Świętego 

Przymierza w Europie 

– dostrzega i wyjaśnia rolę 

postanowień kongresu 

wiedeńskiego w historii 

Europy XIX w.; 

. 

– rozumie wpływ 

ideologii 

romantyzmu na 

dążenia wolnościowe 

w Europie pierwszej 

połowy XIX w 
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i rewolucji (1815–1849). i austriackim po 

powstaniu listopadowym 

 

 

Sprawdzian 1. 

11. Epoka żelaza, pary 

i węgla  

 

Zagadnienia 

1. Modernizacja gospodarki. 

2. Powstanie fabryk. 

3. Kolej żelazna i statki 

parowe. 

4. Eksplozja demograficzna. 

 

– wymienia główne 

wynalazki XIX w.;  

– rozumie pojęcia: skok 

demograficzny, fabryka, 

rewolucja przemysłowa; 

– wskazuje najszybciej 

rozwijające się dziedziny 

gospodarki w XIX w. 

– opisuje rozwój 

gospodarczy 

i demograficzny przełomu 

XVIII i XIX w.; 

– wskazuje kraje, w których 

następował najszybszy 

rozwój gospodarczy; 

– ocenia wpływ 

wynalazków na życie 

codzienne 

– wskazuje czynniki, które 

doprowadziły do wzrostu 

demograficznego; 

– wymienia przyczyny 

powstawania fabryk; 

– dostrzega skutki rozwoju 

komunikacji; 

– wskazuje przykłady 

pozytywnych i 

negatywnych skutków 

uprzemysłowienia dla 

środowiska naturalnego 

– rozumie znaczenie 

wprowadzania maszyn dla 

rozwoju gospodarczego 

i demograficznego; 

– porównuje gospodarkę 

europejską XVIII i XIX 

w.; 

 

– omawia znaczenie 

rewolucji 

przemysłowej dla 

pozycji i rozwoju 

wybranych państw 

12. Świat staje się nam 

współczesny.  

Przemiany w życiu 

społecznym i politycznym 

 

Zagadnienia 

1. Powstanie nowych grup 

społecznych. 

2. Społeczeństwo masowe. 

3. Zmiany w organizacji 

państwa. 

 

– rozumie pojęcia: 

robotnicy, burżuazja, 

społeczeństwo masowe, 

monarchia konstytucyjna, 

socjalizm; 

– zna postać Karola Marksa 

– opisuje grupy społeczne 

kształtujące się w XIX w.; 

– opisuje proces urbanizacji; 

– wie, jakie zmiany zaszyły 

w organizacji państwa w 

XIX w.; 

– przedstawia ideologie, 

które narodziły się w XIX 

stuleciu 

– przedstawia genezę nowych 

grup społecznych; 

– omawia genezę 

najważniejszych nurtów 

politycznych XIX w. 

– dostrzega i analizuje 

skutki różnic społecznych 

w XIX w.; 

– opisuje wpływ zmian, 

które zaszły w XIX-

wiecznej organizacji 

państwa, na dzisiejsze 

życie polityczne; 

 

– przedstawia wpływ 

przemian 

gospodarczych na 

funkcjonowanie 

systemów władzy 

państwowej 

13. Zjednoczenie Włoch 

 

Zagadnienia 

1. Sytuacja w państwach 

włoskich przed 

zjednoczeniem. 

– potrafi wskazać na mapie: 

Piemont, Austrię, Rzym; 

– wie, kiedy nastąpiło 

zjednoczenie Włochy 

– zna postacie: Camilla 

Cavoura, Giuseppe 

Garibaldiego; 

– omawia etapy jednoczenia 

Włoch 

– wskazuje przyczyny 

zjednoczenia Włoch; 

– wie, jak doszło do 

włączenia terytorium 

Państwa Kościelnego do 

Królestwa Włoch oraz 

– uzasadnia, dlaczego 

Piemont stał się liderem 

zjednoczenia Włoch; 

– rozumie, dlaczego Francja 

stała się sojusznikiem 

Piemontu; 

dostrzega wpływ idei 

romantycznych w 

procesie jednoczenia 

Włoch 
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2. Sojusz Piemontu z Francją. 

3. Wojna Piemontu i Francji 

z Austrią. 

4. „Wyprawa tysiąca”. 

ograniczenia obszaru 

znajdującego się pod 

władzą papieża do 

Watykanu 

 

14. Zjednoczenie Niemiec 

 

Zagadnienia 

1. Pozycja Prus w 

Niemczech. 

2. Etapy jednoczenia 

Niemiec. 

3. Powstanie cesarstwa 

niemieckiego. 

– zna postać Ottona von 

Bismarcka; 

– wie, co wydarzyło się 

w roku: 1866, 1871; 

– wskazuje na mapie obszar 

cesarstwa niemieckiego 

– wskazuje państwa 

pokonane przez 

Królestwo Pruskie dążące 

do zjednoczenia Niemiec; 

– wskazuje na mapie 

większe kraje, które 

weszły w skład cesarstwa 

niemieckiego 

– wyjaśnia przyczyny i skutki 

wojen prowadzonych przez 

Prusy z Austrią i Francją; 

– uzasadnia, dlaczego 

Bismarcka nazywano 

ojcem zjednoczonych 

Niemiec 

– wyjaśnia, dlaczego 

właśnie Prusy stały się 

państwem, które 

zjednoczyło Niemcy; 

– wyjaśnia przyczyny 

niechętnego stosunku 

Francji do procesu 

jednoczenia Niemiec; 

 

– rozumie znaczenie 

warunków pokoju 

między Francją 

a Prusami (1871 r.) 

dla dalszego rozwoju 

Niemiec 

 

15. Wojna secesyjna 

w Stanach 

Zjednoczonych 

 

Zagadnienia 

1. Rozrost terytorialny USA. 

2. Północ i Południe. 

3. Wojna secesyjna. 

4. Rozwój USA po wojnie 

domowej. 

– w skazuje na mapie obszar 

USA w XIX w.; 

– rozumie znaczenie pojęć: 

abolicja, secesja, wojna 

secesyjna, segregacja 

rasowa; 

– zna postać Abrahama 

Lincolna; 

– wie, kto wygrał wojnę 

secesyjną 

 

– wskazuje na mapie Północ 

i Południe USA oraz 

opisuje różnice pomiędzy 

tymi obszarami; 

– wie, kiedy rozgrywała się 

wojna secesyjna 

– wskazuje przyczyny różnic 

między Południem 

a Północą USA; 

– podaje przyczyny wybuchu 

wojny secesyjnej; 

– wymienia przyczyny 

zwycięstwa Północy 

w wojnie secesyjnej; 

– wskazuje punkt zwrotny 

w wojnie secesyjnej 

– wskazuje trwające do dziś 

konsekwencje 

amerykańskiego 

niewolnictwa oraz wojny 

secesyjnej; 

– uzasadnia wpływ wojny 

secesyjnej na rozwój 

USA; 

 

– wyjaśnia, dlaczego 

pod koniec XIX w. 

USA stały się 

mocarstwem 
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16. Kolonializm w XIX 

wieku 

 

Zagadnienia 

1. Wyścig o kolonie. 

2. Afryka i Indie w polityce 

kolonialnej państw 

europejskich. 

3. Państwa kolonialne a 

Chiny. 

4. Wojna rosyjsko-japońska. 

– wskazuje na mapie 

obszary, które były w 

XIX w. obiektem 

ekspansji kolonialnej; 

– wymienia mocarstwa 

kolonialne; 

– zna pojęcie kolonializmu;  

– zna określenie „perła 

w koronie”; 

– wie, kiedy trwała wojna 

rosyjsko-japońska, i zna 

jej wynik 

– opisuje politykę 

kolonizatorów wobec 

ludności kolonizowanych 

obszarów; 

– wskazuje na mapie 

kolonie brytyjskie 

– uzasadnia europejski 

wyścig o kolonie; 

– podaje przyczyny i skutki 

kolonializmu; 

– uzasadnia, że Wielka 

Brytania była mocarstwem 

kolonialnym; 

– opisuje politykę USA na 

obszarze Chin 

– analizuje pozytywne 

i negatywne skutki 

kolonializmu; 

– uzasadnia przyczyny, dla 

których Niemcy późno 

włączyły się w wyścig 

o kolonie; 

 

– rozumie 

konsekwencje wyścigu 

o zdobycie jak 

najcenniejszych 

obszarów kolonialnych 

      

Sprawdzian 2. 

18. Królestwo Polskie przed 

powstaniem styczniowym 

 

Zagadnienia 

1. Sytuacja społeczno- 

polityczna w Królestwie 

Polskie przed wybuchem 

powstania. 

2. Manifestacje patriotyczne. 

3. Ugrupowania polityczne 

w Królestwie Polskim. 

4. Polityka Aleksandra 

Wielopolskiego. 
 

– krótko opisuje położenie 

Polaków w zaborze 

rosyjskim przed 

powstaniem 

styczniowym; 

– rozumie pojęcia: 

manifestacja, Biali, 

Czerwoni 

– wie, na czym polegała 

tzw. odwilż 

posewastopolska; 

– opisuje przebieg 

manifestacji 

patriotycznych; 

– zna postać Aleksandra 

Wielopolskiego; 

– przedstawia programy 

Białych i Czerwonych 

– wie, kiedy rozgrywała się 

wojna krymska; 

– wyjaśnia cele manifestacji 

patriotycznych; 

– przedstawia politykę 

Aleksandra Wielopolskiego 

– rozumie wpływ stosunków 

międzynarodowych na 

sytuację Królestwa 

Polskiego; 

– ocenia działania 

Wielopolskiego; 

 

– wyjaśnia genezę 

różnic w poglądach 

polskich ugrupowań 

politycznych 

w Królestwie 

Kongresowym 

19. Powstanie styczniowe 

 

Zagadnienia 

1. Branka. 

2. Wybuch powstania. 

– wyjaśnia pojęcia: branka, 

wojna partyzancka; 

– wie, kiedy wybuchło 

powstanie styczniowe; 

– wskazuje na mapie tereny 

– wie, w jaki sposób rząd 

powstańczy próbował 

zachęcić chłopów do 

poparcia powstania; 

– opisuje formy walki 

– wyjaśnia genezę i 

znaczenie branki; 

– opisuje dekret rządu 

powstańczego 

o uwłaszczeniu chłopów 

– analizuje znaczenie 

dekretu rządu 

powstańczego 

o uwłaszczeniu chłopów; 

 

porównuje walki z 

okresu dwóch powstań 

– listopadowego 

i styczniowego 
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3. Wojna partyzancka. ogarnięte działaniami 

zbrojnymi w czasie 

powstania  
 

powstańczej 

20. Upadek powstania 

i represje rosyjskie 

wobec Polaków 

 

Zagadnienia 
1. Działalność rządu 

powstańczego. 

2. Romuald Traugutt. 

3. Represje carskie po upadku 

powstania styczniowego. 

 

– wie, kim był Romuald 

Traugutt; 

– zna pojęcie katorgi; 

– wymienia główne represje 

rosyjskie stosowane 

wobec Polaków po 

upadku powstania 

styczniowego 

– przedstawia działalność 

rządu powstańczego; 

– przedstawia represje 

carskie wobec Królestwa 

Polskiego po powstaniu 

styczniowym 

– podaje przyczyny i skutki 

carskich represji wobec 

Polaków; 

– podaje przyczyny klęski 

powstania styczniowego 

– przedstawia znaczenie 

działalności Romualda 

Trauguttowi jako 

dyktatora powstania 

przedstawia znaczenie 

działalności Romualda 

Trauguttowi jako 

dyktatora powstania 

21. Walka o polskość 

w zaborze rosyjskim 

 

Zagadnienia 

1. Rusyfikacyjna polityka 

carskich władz. 

2. Formy oporu Polaków 

wobec rusyfikacji. 

 

– zna pojęcia: rusyfikacja, 

Uniwersytet Latający; 

– wskazuje na mapie obszar 

zaboru rosyjskiego 

– wymienia formy 

rusyfikacji Polaków 

stosowane przez carat; 

– podaje formy oporu 

Polaków wobec 

rusyfikacji 

– opisuje postawy Polaków 

po powstaniu 

styczniowym; 

– opisuje funkcjonowanie 

szkolnictwa zaboru 

rosyjskiego w okresie 

nasilonej rusyfikacji 

– rozumie znaczenie 

rusyfikacji dla zmian 

zachodzących w kulturze 

polskiej; 
 

– rozumie znaczenie 

rusyfikacji dla zmian 

zachodzących 

w społeczeństwie 

zaboru rosyjskiego 

 

22. Zabór pruski w okresie 

popowstaniowym – walka 

z germanizacją 

 

Zagadnienia 

1. Kulturkampf 

i germanizacja. 

2. Praca organiczna. 

3. Walka z germanizacją. 

– wskazuje na mapie obszar 

zaboru pruskiego; 

– rozumie pojęcia: 

germanizacja, 

Kulturkampf, rugi 

pruskie, strajk szkolny; 

– wie, gdzie wybuchły  

najsłynniejszy strajk 

szkolny w zaborze 

pruskim; 

– zna postacie: Michała 

Drzymały, Hipolita 

Cegielskiego 

– wymienia przejawy 

germanizacji w 

dziedzinach kultury, 

gospodarki i struktur 

społecznych; 

– przedstawia formy oporu 

Polaków wobec 

germanizacji; 

– opisuje walkę w obronie 

języka polskiego w 

zaborze pruskim; 

– opisuje niemiecką 

kolonizację w zaborze 

– przedstawia rolę Kościoła 

katolickiego w walce 

z germanizacją; 

– opisuje wpływ polsko-

niemieckiej walki 

ekonomicznej na rozwój 

gospodarki w 

Wielkopolsce 

– dostrzega wpływ 

zjednoczenia Niemiec na 

politykę władz pruskich 

wobec Polaków; 

– porównuje sytuację 

Polaków w zaborze 

pruskim i rosyjskim w 

dziedzinach gospodarki i 

kultury; 

dostrzega wpływ 

polityki władz 

zaborczych na 

przemiany 

społeczeństwa 

w Wielkopolsce 
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pruskim 

 

23. Autonomia w Galicji  

 

Zagadnienia 

1. Powstanie Austro-Węgier. 

2. Autonomia galicyjska. 

3. Szkolnictwo i kultura 

w zaborze austriackim. 

4. Sytuacja gospodarcza 

Galicji. 

 

– wskazuje na 

mapie Austro-Węgry i 

Galicję; 

– rozumie pojęcia: 

autonomia, monarchia 

dualistyczna, nędza 

galicyjska; 

– wymienia narodowości, 

które żyły w Galicji 

– opowiada o 

funkcjonowaniu 

monarchii dualistycznej; 

– wskazuje przejawy 

autonomii galicyjskiej 

w różnych dziedzinach  

– opowiada o wpływie 

autonomii na szkolnictwo 

i kulturę w Galicji; 

– charakteryzuje życie 

polityczne w Galicji; 

– przedstawia sytuację 

gospodarczą zaboru 

austriackiego 

– wskazuje polityczne 

aspekty wprowadzenia 

autonomii w Galicji; 

 

– opisuje konflikty 

narodowościowe w 

Galicji 

24. Kultura polska 

w drugiej połowie XIX 

wieku 

 

Zagadnienia 

1. Pozytywizm. 

2. Twórcy polskiego 

pozytywizmu. 

3. Młoda Polska. 

– umiejscawia w czasie 

okresy pozytywizmu i 

Młodej Polski; 

– wymienia 

najważniejszych pisarzy 

polskich okresu 

pozytywizmu oraz 

twórców kultury okresu 

Młodej Polski; 

– zna postać Jana Matejki 

– rozumie znaczenie 

literatury pisanej „ku 

pokrzepieniu serc”; 

– wymienia tytuły 

najsłynniejszych dzieł 

Henryka Sienkiewicza 

– charakteryzuje poglądy 

pozytywistów; 

– przedstawia znaczenie 

kultury dla utrzymania 

polskości 

– dostrzega wpływ 

pozytywizmu na postawy 

Polaków po powstaniu 

styczniowym 

Rozumie znaczenie 

polskiego 

pozytywizmu 

25. Lekcja powtórzeniowa. 

Sytuacja na ziemiach 

polskich pod zaborami 

 

Zagadnienia 

1. Sytuacja narodowościowa, 

społeczna i ekonomiczna 

Polaków w poszczególnych 

zaborach. 

2. Stosunek Polaków do 

władz zaborczych na 

różnych obszarach ziem 

polskich. 

– wskazuje na mapie 

obszary poszczególnych 

zaborów; 

– krótko opisuje sytuację 

Polaków w każdym 

z trzech zaborów; 

– pamięta datę: 1863 r.; 

– zna postacie: Romualda 

Traugutta, Henryka 

Sienkiewicza, Michała 

Drzymały, Hipolita 

Cegielskiego 

– opisuje przebieg 

powstania styczniowego; 

– opisuje formy rusyfikacji 

i germanizacji; 

– wie, w jaki sposób Polacy 

przeciwstawiali się 

polityce zaborców 

– wskazuje przyczyny i 

skutki powstania 

styczniowego; 

– charakteryzuje formy walki 

Polaków z germanizacją 

i rusyfikacją 

– dostrzega wpływ sytuacji 

politycznej w państwach 

zaborczych na położenie 

Polaków; 

– opisuje wpływ zaborów na 

kształtowanie się 

nowoczesnego narodu 

polskiego; 

 

– porównuje położenie 

Polaków w trzech 

zaborach, biorąc pod 

uwagę życie 

kulturalne, 

polityczne 

i gospodarcze 



 98 

3. Rozwój kultury polskiej 

w drugiej połowie XIX i 

na początku XX stulecia. 

 

Sprawdzian 3. 

26. Wynalazki przełomu 

XIX i XX wieku 

 

Zagadnienia 

1. Epoka pary i elektryczności. 

2. Wynalazki, które zmieniły 

świat. 

3. Postęp w medycynie 

i rolnictwie. 

– zna określenie „epoka 

pary”; 

– wskazuje na mapie 

państwa najlepiej 

rozwinięte pod względem 

gospodarczym; 

– wymienia najważniejsze 

wynalazki przełomu XIX 

i XX stulecia 

– uzasadnia trafność 

określenia „epoka stali, 

pary i węgla”; 

– opisuje znaczenie 

osiągnięć technicznych: 

elektryczności, telefonu, 

samochodu itd.; 

– wie, dlaczego w XIX 

stuleciu wydłużyła się 

średnia długość życia; 

– zna postacie: Thomasa 

Alvy Edisona, braci 

Lumière, Alexandra 

Grahama Bella 

– wskazuje wpływ rozwoju 

nauk ścisłych na przemiany 

w technice i gospodarce; 

 

– uzasadnia prymat Niemiec 

i USA w gospodarce 

światowej początku XX 

w. 

analizuje wpływ 

wynalazków na rozwój 

produkcji masowej i 

coraz większą 

dostępność różnych 

towarów 

27. Przełom XIX i XX 

wieku – narodziny 

kultury masowej, 

przemiany w sztuce 

 

Zagadnienia 
1. Piękna epoka. 

2. Wynalazki i ich wpływ na 

życie codzienne. 

3. Rozwój kina, fotografii 

i prasy. 

4. Impresjonizm i secesja. 

– wie, co oznacza określenie 

„piękna epoka”; 

– zna najważniejsze 

wynalazki przełomu XIX 

i XX w. oraz wskazuje 

zmiany, jakie 

spowodowały one w życiu 

ludzi 

– opisuje życie codzienne 

w „pięknej epoce”; 

– wymienia dziedziny życia 

społecznego, które 

rozwinęły się na 

przełomie XIX i XX w.; 

– rozpoznaje dzieła 

reprezentujące secesję 

i impresjonizm 

– opisuje cechy 

charakterystyczne dzieł 

impresjonistycznych 

i secesyjnych; 

– opisuje masowość kultury 

przełomu XIX i XX w. 

– dostrzega wpływ przemian 

polityczno-gospodarczych 

na tematykę dzieł 

literackich; 

 

– analizuje wpływ 

rozwoju kina, 

fotografii i prasy na 

kształtowanie się 

nowych poglądów, 

wymianę myśli itp. 

28. Partie polityczne na 

ziemiach polskich w XIX 

wieku 

 

Zagadnienia 

– wymienia główne nurty 

polityczne na ziemiach 

polskich; 

– rozumie skróty: PPS, 

endecja; 

– wymienia najważniejsze 

partie polityczne 

działające na ziemiach 

polskich i przedstawia 

główne punkty ich 

– wskazuje przyczyny 

powstawania partii 

o charakterze narodowym, 

ludowym i 

socjalistycznym; 

– wskazuje genezę 

poszczególnych polskich 

nurtów politycznych 

i dostrzega ich powiązania 

z tendencjami 

 

partie polityczne, które 

odwołują się do 

tradycji ugrupowań 

powstałych na 
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1. Ruch narodowy. 

2. Socjaliści. 

3. Ludowcy. 

– przyporządkowuje 

postacie Romana 

Dmowskiego i Józefa 

Piłsudskiego do 

odpowiednich partii 

politycznych 

programów; 

– wie, kiedy powstały 

Narodowa Demokracja 

i Polska Partia  

Socjalistyczna; 

– dostrzega różnice 

programowe wewnątrz 

polskiego ruchu 

socjalistycznego 

– przedstawia poglądy 

najważniejszych 

przywódców polskich 

partii, ze szczególnym 

uwzględnieniem stosunku 

do dążeń 

niepodległościowych; 

– przedstawia formy 

działalności polskich partii 

politycznych 

ogólnoświatowymi; 

– potrafi wskazać specyfikę 

polskich ruchów 

politycznych na tle 

światowym; 

– wskazuje dzisiejsze 

polskie  

przełomie XIX i XX 

w. 

 

29. Rewolucja 1905 roku 

w Rosji i w zaborze 

rosyjskim 

 

Zagadnienia 

1. Sytuacja w Rosji przed 

1905 r. 

2. Walka o swobody 

demokratyczne w Rosji. 

3. Rewolucja 1905 r. 

w zaborze rosyjskim. 

4. Strajki w Łodzi. 

 

– zna datę: 1905 r.; 

– zna pojęcie strajk 

generalny 

– zna określenie „krwawa 

niedziela”; 

– wymienia miasta zaboru 

rosyjskiego, w których 

w 1905 r. dochodziło do 

demonstracji  

– podaje formy walki 

o swobody w Rosji oraz 

na ziemiach polskich pod 

zaborem rosyjskim; 

– opisuje strajki w Łodzi 

– podaje przyczyny 

wystąpień w Rosji i na 

ziemiach zaboru 

rosyjskiego; 

– wskazuje skutki rewolucji 

dla Rosji i zaboru 

rosyjskiego 

– omawia związek między 

rewolucją 1905 r. w Rosji 

a rewolucją na ziemiach 

polskich, dostrzega 

powiązania; 

wskazuje rożne cele 

uczestników rewolucji 

i tłumaczy różnice 

pomiędzy nimi 

30. Powstanie 

trójprzymierza 

i trójporozumienia 

 

Zagadnienia 

1. Kształtowanie się 

trójprzymierza 

i trójporozumienia. 

2. Wyścig zbrojeń w Europie. 

3. Kocioł bałkański. 

– wymienia i wskazuje na 

mapie członków 

trójprzymierza 

i trójporozumienia; 

– rozumie pojęcia: ententa, 

państwa centralne 

– wie, kiedy powstały 

trójprzymierze 

i trójporozumienie; 

– podaje przyczyny napięć 

w stosunkach 

międzynarodowych 

w Europie na początku 

XX w. 

– opisuje przyczyny 

powstania dwóch sojuszy 

wojskowych, 

charakteryzuje ich 

działania; 

– podaje przyczyny 

nawiązania współpracy 

między Francją i Wielką 

Brytanią; 

 

– analizuje i omawia 

działania, dzięki którym 

Niemcy stały się 

najsilniejszym państwem 

w Europie 

wie, dlaczego doszło 

do konfliktów 

zbrojnych na 

Bałkanach 

31. Polacy wobec zbliżającej 

się wojny 

 

– wymienia orientacje 

polityczne kształtujące się 

na ziemiach polskich 

– opisuje orientacje 

prorosyjską i 

proaustriacką; 

– wskazuje przyczyny 

podziału społeczeństwa 

polskiego na dwie 

– omawia znaczenie 

polskich organizacji 

paramilitarnych; 

– uzasadnia poparcie 

udzielone zaborcom 

przez Dmowskiego i 
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Zagadnienia 

1. Orientacja proaustriacka. 

2. Poglądy Romana 

Dmowskiego. 

3. Tworzenie się polskich 

organizacji 

paramilitarnych. 

przed wybuchem I wojny 

światowej; 

– wskazuje przywódców 

politycznych 

poszczególnych 

orientacji; 

– wymienia polskie 

organizacje paramilitarne, 

które powstały przed 

I wojną światową 

– opisuje działalność 

polskich organizacji 

paramilitarnych przed I 

wojną światową 

orientacje przed wybuchem 

I wojny światowej 

 Piłsudskiego 

32. Wybuch I wojny 

światowej i działania 

wojenne w latach 1914–

1917 

 

Zagadnienia 

1. Zamach w Sarajewie. 

2. Działania wojenne na 

frontach wschodnim 

i zachodnim w latach 

1914–1917. 

3. Rozwój techniki wojennej. 

– wie, kiedy wybuchła I 

wojna światowa; 

– wymienia kraje walczące 

w I wojnie światowej 

i wskazuje je na mapie; 

– podaje bezpośrednią 

przyczynę wybuchu 

wojny; 

– rozumie pojęcie wojny 

pozycyjnej; 

– wymienia nowe rodzaje 

broni zastosowane w 

czasie I wojny światowej 

– wymienia najważniejsze 

bitwy I wojny światowej; 

– opisuje wojnę pozycyjną; 

– zna postać arcyksięcia 

Franciszka Ferdynanda 

i wie, gdzie dokonano na 

niego zamachu 

– charakteryzuje wpływ 

techniki wojennej na 

przebieg działań 

militarnych; 

– uzasadnia światowy 

charakter działań 

wojennych w latach 1914–

1917 

– opisuje wpływ położenia 

geograficznego Niemiec 

na ich sytuację 

strategiczną; 

 

charakteryzuje sytuację 

międzynarodową w 

chwili dokonania 

zamachu 

w Sarajewie 

33. Rewolucja lutowa 

i przewrót bolszewicki 

w Rosji 

 

Zagadnienia 
1. Sytuacja w Rosji przed 

wybuchem rewolucji. 

2. Rewolucja lutowa. 

3. Przewrót bolszewicki. 

4. Pokój brzeski. 

5. Obca interwencja w Rosji. 

– wskazuje na mapie Rosję; 

– wie, kiedy doszło do 

rewolucji lutowej 

i przewrotu 

bolszewickiego; 

– zna postacie: Mikołaja II, 

Włodzimierza Lenina 

– opisuje sposób przejęcia 

władzy w Rosji przez 

bolszewików; 

– rozumie pojęcie obcej 

interwencji; 

– wymienia państwa, które 

wysłały siły 

interwencyjne do Rosji; 

– podaje cechy rządów 

Mikołaja II oraz rządów 

bolszewickich, dostrzega 

podstawowe różnice 
 

– podaje przyczyny wybuchu 

rewolucji w Rosji; 

– przedstawia poglądy 

Włodzimierza Lenina; 

– podaje warunki zawarcia 

pokoju w Brześciu w 1918 

r. 

– opisuje metody 

sprawowania władzy 

przez Mikołaja II, Rząd 

Tymczasowy oraz 

bolszewików; 

– rozumie znaczenie 

rewolucji rosyjskiej dla 

przebiegu I wojny 

światowej; 

–  

   podaje przyczyny 

interwencji państw 

zachodnich w Rosji 

34. Sprawa polska w okresie – wymienia polskie – wie, dlaczego I wojna – prezentuje postawy – analizuje wpływ sytuacji rozumie znaczenie 
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I wojny światowej 

 

Zagadnienia 
1. Kwestia polska na 

początku wojny. 

2. Aktywiści i pasywiści. 

3. Polskie formacje zbrojne 

w czasie I wojny 

światowej. 

4. Sprawa polska na arenie 

międzynarodowej. 

formacje zbrojne biorące 

udział w I wojnie 

światowej; 

– zna postacie: Józefa 

Piłsudskiego, Ignacego 

Paderewskiego; 

– wie czym był Akt 5 

listopada 

światowa oznaczała dla 

Polaków konieczność 

udziału w bratobójczych 

walkach; 

– opisuje działalność 

Legionów; 

– wskazuje stanowisko 

zaborców wobec sprawy 

polskiej; 

– omawia założenia orędzia 

Wilsona w spawie 

polskiej 

 

aktywistów i pasywistów; 

– rozumie, dlaczego państwa 

zaborcze próbowały 

pozyskać przychylność 

Polaków 

międzynarodowej na 

sprawę polską w okresie 

I wojny światowej; 

 

Aktu 5 listopada oraz 

orędzia prezydenta 

Wilsona dla sytuacji 

Polaków 

35. Zakończenie I wojny 

światowej 

 

Zagadnienia 

1. Przystąpienie USA do 

wojny. 

2. Przebieg działań 

wojennych w 1918 r. 

3. Zawieszenie broni. 

– wskazuje państwo, które 

przyłączyło się do wojny 

w 1917 r.; 

– wie, kiedy zakończyła się 

I wojna światowa; 

– wymienia państwa, które 

należały do obozu 

zwycięzców I wojny 

światowej 

– wie, kiedy i dlaczego USA 

przystąpiły do działań 

wojennych; 

– omawia przebieg wojny 

w ostatnim roku jej 

trwania; 

– wie, gdzie zostało 

podpisane zawieszenie 

broni 

– omawia skutki militarne 

przystąpienia USA do 

wojny; 

– zna poglądy Woodrowa 

Wilsona odnośnie do 

problemu zakończenia 

wojny; 

– wymienia warunki, które 

Niemcy przyjęły w akcie 

zawieszenia broni 

– wyjaśnia rolę USA 

w pokonaniu państw 

centralnych; 

– omawia przyczyny klęski 

państw centralnych, 

wskazuje czynniki 

militarne, gospodarcze 

i demograficzne; 

 

– rozumie znaczenie 

klęski państw 

centralnych dla 

sprawy polskiej 

 

36. Odzyskanie 

niepodległości przez 

Polskę w 1918 r. 

 

Zagadnienia 
1. Sytuacja międzynarodowa 

w chwili zakończenia 

działań wojennych. 

2. Polskie ośrodki władzy. 

3. 11 listopada 1918 r. 

– wie, kiedy Polska 

odzyskała niepodległość; 

– wie, kto został 

naczelnikiem państwa 

polskiego w 1918 r. 

– przedstawia sytuację 

w państwach zaborczych 

w chwili zakończenia 

I wojny światowej; 

– wymienia miejsca, 

w których kształtowały 

się ośrodki władz 

niepodległej Polski; 

– wie, dlaczego 11 listopada 

1918 r. uważamy za dzień 

odzyskania niepodległości 

– zna postacie: Wincentego 

Witosa, Józefa Hallera, 

Ignacego Daszyńskiego, 

Ignacego Paderewskiego, 

Romana Dmowskiego 

i omawia ich wpływ na 

kształtowanie się polskich 

ośrodków władzy w 1918 r. 

– omawia wpływ sytuacji 

międzynarodowej na 

możliwości odzyskania 

niepodległości przez 

Polskę w 1918 r. 

Ocenia sytuację 

międzynarodową  w 

1918 r. 

 


