
 
 

 

Przedmiotowe zasady oceniania z historii  

w zakresie podstawowym  

I Podstawa prawna 

Przedmiotowe zasady oceniania z historii w zakresie podstawowym i rozszerzonym opracowano na podstawie: 

• Realizowanego w szkole programu nauczania historii w klasach I-IV szkoły ponadpodstawowej – „Poznać przeszłość” i „Zrozumieć przeszłość”  

• Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 

• Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej 

• Podstawy programowej przedmiotu historia 

II Ogólne zasady oceniania uczniów  

1. Cele przedmiotowego systemu oceniania 

• Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 

• Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju. 

• Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

• Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

• Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.  

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.  



 
 

4. Poprawione prace są udostępniane uczniom na lekcji, podczas której nauczyciel omawia sprawdzian. Jeśli uczeń jest nieobecny, praca jest udostępniana w 

czasie konsultacji/w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

5. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia sprawdzone i ocenione prace kontrolne są udostępniane do wglądu podczas wywiadówek lub konsulta-

cji. 

6. Prowadzenie zeszytu jest obowiązkowe. Wymagane są notatki samodzielnie prowadzone przez ucznia podczas zajęć i uzupełniane w domu. W zeszycie 

powinny znaleźć się także zadania domowe i inne materiały wykorzystywane na zajęciach. Obowiązkiem ucznia jest przynoszenie podręcznika lub tekstów 

źródłowych , kart pracy zadanych przez nauczyciela.  

III Formy aktywności i metody sprawdzania wiedzy uczniów: 

1. Ocenie podlegają:  

sprawdziany ( prace klasowe), testy obejmujące większy zakres materiału, kartkówki obejmujące trzy ostatnie lekcje , odpowiedź ustna,  dłuższe wypo-

wiedzi argumentacyjne,  praca z mapą , praca z tekstem źródłowym, przygotowanie ( lub nieprzygotowanie ) do lekcji, w tym zeszyt  i przybory, zadania 

domowe, prace w grupach, prace długoterminowe, udział w konkursach i olimpiadach  

2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności:  

Ćwiczenia obejmują zadania, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:  

• wartość merytoryczną,  

• stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,  

• dokładność wykonania polecenia,  

• indywidualne rozwiązania zastosowane przez ucznia,  

• staranność i estetykę.  

Sprawdziany i wypowiedzi argumentacyjne są przeprowadzane w formie pisemnej i praktycznej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności 

ucznia.  

• Sprawdzian planuje się na zakończenie działu.  

• Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  



 
 

• Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jej zakres programowy.  

• Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.  

• Sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych.  

• Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane po oddaniu prac. 

Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek 

lekcyjnych (maksymalnie trzech).  

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.  

• Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.  

• Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WSO.   

Odpowiedź ustna i projekty edukacujne obejmuje zakres programowy aktualnie omawianego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:  

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,  

• właściwe posługiwanie się pojęciami,  

• zawartość merytoryczną wypowiedzi,  

• sposób formułowania wypowiedzi.  

Praca domowa jest praktyczną, pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.  

• Pracę domową uczeń wykonuje w formie zleconej przez nauczyciela.  

• Błędnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygnałem mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętno-

ści i nie może być oceniona negatywnie.  

• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.  

Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane stopniem lub zapisami dopuszczonymi w PSO (plusy/minusy, nieprzygotowania itp.). Poprzez „ aktywność 

na lekcjach” rozumie się: odpowiedzi na pytania nauczyciela, udział w dialogu, formułowanie kilkuzdaniowych wypowiedzi, poprawne wykonywanie pole-

ceń. 



 
 

• Plus uczeń może uzyskać m.in. za: samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc ko-

leżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji, inicjatywę przy rozwiązywaniu problemów, znalezienie nieszablonowych rozwią-

zań.  

• Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak podręcznika, plików potrzebnych do wykonania zadania).  

• Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny:  

Uzyskanie uzgodnionej  z uczniami ilości plusów skutkuje uzyskaniem  cząstkowej oceny  bardzo dobrej, uzyskanie uzgodnionej z uczniami ilości minusów 

skutkuje uzyskaniem  cząstkowej oceny niedostatecznej. Otrzymane minusy nie są niwelowane poprzez uzyskanie  plusa.  

Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomo-

cy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:  

• wartość merytoryczną pracy,  

• stopień zaangażowania w wykonanie pracy,  

• estetykę wykonania,  

• wkład pracy ucznia,  

• sposób prezentacji,  

• oryginalność i pomysłowość pracy.  

Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w 

WSO. 

Testy diagnostyczne/badanie wyników. 

Procentowy wskaźnik przeliczenia punktacji pracy na daną ocenę: 

poniżej 30% - ocena niedostateczna 

30% - 49-% - ocena dopuszczająca 

50% - 70%  - ocena dostateczna 

71% - 89%  - ocena dobra 

90% - 99% - ocena bardzo dobra  



 
 

100 % - ocena celująca 

Brak zeszytu uczeń jest zobowiązany zgłosić na początku lekcji.  

Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć z przyczyn losowych i jest zobowiązany zgłosić ten fakt nauczycielowi na początku lekcji.  

Nauczyciel podaje termin pracy klasowej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Nauczycielowi przysługuje czas 2 tygodni na sprawdzenie prac pisemnych. 

Jeżeli uczeń w czasie sprawdzianu, kratówki lub i w czasie innej formie kontroli korzysta z niedozwolonych materiałów, elektronicznych nośników danych, 

podpowiedzi kolegów nauczyciel ma prawo postawić ocenę niedostateczną oraz może nie wyrazić zgody na poprawę oceny. 

 

3. Zasady przeprowadzania testów diagnostycznych/podsumowujących 

- diagnoza na wejście 

- testy umiejętności maturalnych 

- matura próbna  

- badania wyników 

- testy diagnostyczne przeprowadzane w ostatnim tygodniu nauki (opisać wg ustaleń majowych) 

 

4. Częstotliwość i różnorodność oceniania  

Odpowiedź ustna - na każdej lekcji 

Wykonywanie przez uczniów ćwiczeń - według uznania nauczyciela. 

Prace klasowe w postaci wypowiedzi argumentacyjnej  ( poziom rozszerzony)- minimum 1 w semestrze. 

Sprawdziany działowe – zgodnie z planem pracy 

Kartkówki - z bieżącego materiału - według uznania nauczyciela. 

Karty pracy 

Praca z mapą , tekstem  źródłowym,  



 
 

Projekty edukacyjne min. raz w roku 

5. Wymagana ilość ocen: 

przy 1-2 godz. w tygodniu – min. 3 oceny 

przy 3-4 godz. w tygodniu – min. 5 ocen 

przy 5 i więcej godz. w tygodniu – min. 7 ocen 

Ocenie powinny podlegać co najmniej dwie formy aktywności ucznia (np. sprawdzian i kartkówka lub odpowiedź ustna praca  mapą tekstem źródłowym, 

karty pracy) 

IV Sposoby informowania ucznia i rodzica o ocenie  

Zgodnie z zapisami statutu. 

V Zasady uzupełniania braków i poprawy ocen 

Uczeń nieobecny  na sprawdzianie lub kartkówce jest zobowiązany do napisania ich na pierwszej lekcji po powrocie. 

Przy nieobecności dłuższej niż tydzień  uczeń pisze sprawdzian  terminie ustalonym przez nauczyciela(  w ciągu tygodnia od powrotu). 

Uczeń może poprawić oceny w ciągu dwóch tygodni od wpisania oceny do dziennika – poprawy odbywają się poza lekcjami podczas konsultacji. 

Poprawiona ocena wpisywana jest  w osobnej rubryce 

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana - zgodnie ze statutem szkoły. 

Uczeń może poprawić  poszczególne oceny jeden raz. .  

VI Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Do uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce zaliczamy uczniów, którzy posiadają opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogiczne/ 

Dostosowanie wymagań do psychofizycznych możliwości ucznia nie oznacza ich obniżenia i dotyczy głównie form i metod pracy z uczniem. Nie polega na 

takiej zmianie treści nauczania, która powoduje obniżanie wymagań wobec uczniów z normą intelektualną. Dostosowanie wymagań nie może prowadzić do 

zejścia poniżej podstawy programowej, a zakres wiedzy i umiejętności powinien dać szansę uczniowi na sprostanie wymaganiom kolejnego etapu edukacyj-

nego. 



 
 

Wystawiając oceny bierze się pod uwagę: 

• zainteresowanie pracą i zaangażowanie w nią, 

• wysiłek włożony w pracę, 

• sposoby dotarcia do wiedzy, 

• samodzielność wykonania zadania, 

• możliwość wydłużenia czasu pracy, 

Pracując z uczniem zdolnym należy systematycznie i na bieżąco monitorować wzrost jego umiejętności 

• indywidualizacja, 

• stopniowanie trudności, 

• systematyczność, 

• oceniając ucznia należy uwzględnić jego udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach,  

• nagradzać ucznia oceną z wiadomości wykraczających poza podstawę programową i wiedzę nabywaną w szkole 

VII Dodatkowe informacje wpisywane do dziennika mające charakter informacyjny:  

• np. jako nieprzygotowanie do lekcji 

• wynik procentowy z testów diagnostycznych, próbnych egzaminów itp. 

• 0 jako informacja o nieprzystąpieniu do sprawdzianu/kartkówki itp. 

• plusy/minusy jako informacja o pracy ucznia na zajęciach lekcyjnych 

VIII Ogólne wymagania 

 Ogólne zasady sposobu oceniania prac pisemnych oraz ustnych:   

Niedostateczna: 

Uczniowie: 

• nie opanowali wiadomości i umiejętności wymaganych w programie nauczania 



 
 

• luki w wiedzy są trudne do uzupełnienia 

• nie rozumieją i nie potrafią wykonać prostych zadań nawet przy pomocy nauczyciela 

 

Dopuszczająca: Uczniowie: 

• odpowiadają na proste pytania o przeszłość, korzystając z nieskomplikowanych źródeł informacji i uwzględniają chronologię 

• wyjaśniają pojęcia historyczne przy użyciu pomocy naukowych 

• zauważają niektóre różnice w sposobie prezentacji przeszłości 

• rozpoznają znaczące okresy w dziejach i zachodzące w nich zmiany 

• odczytują częściowo ze zrozumieniem teksty podręcznikowe, źródłowe, interpretują je przy pomocy nauczyciela 

• wykazują orientację w czasie 

• częściowo rozumieją pojęcia historyczne 

• rozumieją i nazywają odpowiednimi słowami pojęcia charakterystyczne dla danego kresu kultury 

• mimo wyraźnych luk, błędów i niedociągnięć w nauce potrafią przy pomocy nauczyciela opanować wiadomości konieczne, istotne dla dalszego etapu 

kształcenia 

• formułują powierzchowne wnioski i płytkie oceny wydarzeń oraz postaci 

• słabo opanowali znajomość mapy 

• operują językiem bardzo prostym, ubogim pod względem leksykalnym 

 

Dostateczna:  

Uczniowie: 

• wykazują znajomość i zrozumienie ważnych aspektów z historii Polski i innych krajów w zakresie programu nauczania 

• formułują wnioski w znacznej części poprawne 

• wykorzystują wiedzę w celu opisania charakterystycznych cech minionych społeczeństw i okresów, działalności ludzi i zachodzących zmian 



 
 

• podają niektóre przyczyny i następstwa ważnych wydarzeń i zmian. 

• wskazują, jak w różny sposób były przedstawiane i interpretowane niektóre aspekty przeszłości 

• próbują wybierać i łączyć informacje z różnych źródeł 

• konstruują wypowiedzi ustne i pisemne, wewnętrznie uporządkowane, z właściwym użyciem dat i pojęć historycznych 

• podejmują próby samodzielnych dociekań historycznych, wymagających wielokrotnej korekty 

• starają się stosować zasady sprawnego komunikowania się 

• posługują się przeciętnym językiem i niewielkim zasobem słów 

• wykazują się opanowaniem wiadomości z poziomu wymagań koniecznych 

• znają większość nazwisk postaci historycznych wyszczególnionych w programie i umieć wymienić ich największe osiągnięcia 

 

Dobra: : Uczniowie: 

• wykazują raczej ogólną wiedzę faktograficzną w ramach programu nauczania, natomiast w zakresie niektórych zagadnień prezentują wiedzę szczegó-

łową i zrozumienie poruszanych aspektów z historii Polski i innych krajów 

• używają swej wiedzy do opisu wydarzeń, uczestniczących w nich ludzi oraz zmian 

• dostrzegają związki między cechami byłych społeczeństw i okresów 

• dostrzegają i opisują przyczyny i skutki wydarzeń i zmian 

• wiedzą, że niektóre wydarzenia, postępowanie ludzi, zmiany były interpretowane na różne sposoby i potrafią zasugerować możliwe tego przyczyny 

• wartościują źródła informacji i określają te, które mają szczególne znaczenie dla danego zadania 

• wybierają i porządkują informacje z różnych źródeł, aby skonstruować poprawnie ułożoną wypowiedź, z wykorzystaniem dat i pojęć historycznych 

• podejmują próby samodzielnych dociekań historycznych, wymagających nieznacznej korekty 

• ukazują większość związków i relacji pomiędzy faktami i wydarzeniami, ale nie w pełni poprawnie 

• umieją odtwórczo, ale poprawnie formułować oceny i wnioski oraz interpretować fakty i zjawiska historyczne 

• z drobnymi błędami umiejscawiają je w czasie i przestrzeni 



 
 

• potrafią przyjmować określone role w zespole i współpracować przy wykonaniu określonego zadania 

• stosują w praktyce zasady sprawnego komunikowania się 

• opanowali w stopniu dobrym znajomość mapy 

• poprawnie rozumują w kategoriach przyczynowo- skutkowych 

 

Bardzo dobra:   

Uczniowie: 

• łączą faktograficzną wiedzę ogólną i szczegółową oraz rozumieją różne aspekty historii Polski i innych krajów w zakresie programu nauczania 

• szczegółowo przedstawiają wydarzenia i procesy historyczne 

• umiejętnie porównują różne opinie, poglądy i oceny 

• rozróżniają informacje od komentarzy i umieją dokonać ich krytycznej oceny 

• opisują minione społeczeństwa i czasy oraz porównują ich właściwości w ramach jednego lub wielu okresów historycznych 

• sprawdzają i analizują przyczyny i skutki wydarzeń i zmian oraz dostrzegają związki miedzy nimi 

• opisują i wyjaśniają różne interpretacje wydarzeń, zmian i działania uczestniczących w nich ludzi 

• na podstawie posiadanej wiedzy wartościują i wyróżniają źródła informacji, krytycznie je wykorzystują w celu sformułowania wniosków i poparcia 

ich dowodami 

• wybierają, porządkują i rozwijają informacje w celu skonstruowania dobrze ułożonej wypowiedzi, z wykorzystaniem dat i pojęć historycznych 

• umieją zestawić i przedstawić sprzeczne racje 

• podejmują samodzielne dociekania historyczne, ujawniając kreatywność myślenia i pomysłowość prezentacji rozwiązanych problemów 

• posiadają pełną znajomość różnych płaszczyzn procesu dziejowego 

• podejmują różne role w zespole, wnosząc twórczy wkład w wykonanie określonego zadania 

• bezbłędnie wywiązują się ze stawianych przed nimi zadań, a także samodzielnie się ich podejmują 

• sprawnie porozumiewają się i stosują różne formy wypowiedzi 



 
 

• rozumieją i własnymi słowami określają pojęcia 

• prawidłowo stosować nazewnictwo charakterystyczne dla danego okresu 

• sprawnie posługiwać się mapą 

 

Celująca:  

Uczniowie: 

• spełniają kryteria na ocenę bardzo dobrą 

• są w swoich dociekaniach historycznych samodzielni i niezależni 

• wykazują wiedzę historyczną znacznie wykraczającą poza program nauczania 

• powinni wyróżniać się pełną samodzielnością językowo- stylistyczną 

• posiadają umiejętność selekcji materiału 

• umieją prawidłowo wnioskować 

• dogłębnie znają mapę 

• trafnie sytuują wydarzenia historyczne w czasie i przestrzeni 

• umieją prezentować i uzasadniać własne stanowisko 

• wysuwają oryginalne wnioski 

• dokonują niezależnych ocen 

• potrafią oryginalnie i prawidłowo interpretować źródła historyczne 

IX Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne oceny: 

 

 

Temat lekcji Zagadnienia 

Wymagania na poszczególne oceny 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

Ocena dobra 

Uczeń: 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

Ocena celująca 

Uczeń: 



 
 

Rozdział I. System wiedeński w Europie 

Kongres wiedeński 

 

• Cele kongresu 

• Zasady ustanowione na 

kongresie 

• Nowe granice 

• Święte Przymierze 

- stosuje pojęcia kongres 

wiedeński, Święte przy-

mierze 

- identyfikuje postacie 

Aleksandra I Romanowa, 

Fryderyka Wilhelma III 

Hohenzollerna, Francisz-

ka I Habsburga 

- wymienia państwa 

decydujące na kongresie 

wiedeńskim 

- wymienia najważniej-

sze cechy nowego ładu 

ustanowionego na  kon-

gresie wiedeńskim 

- wymienia państwa, 

które stanowiły trzon 

Świętego Przymierza 

 

- stosuje pojęcia zasada 

restauracji, zasada legi-

tymizmu, zasada równo-

wagi europejskiej 

- lokalizuje w czasie 

kongres wiedeński (X 

1814 – VI 1815), zawar-

cie Świętego Przymierza 

(IX 1815) 

- lokalizuje w przestrzeni 

państwa, które odgrywały 

najważniejszą rolę pod-

czas kongresu wiedeń-

skiego  

- identyfikuje postacie 

Klemensa Metternicha, 

Charlesa Talleyranda  

- przedstawia cele zwoła-

nia kongresu wiedeń-

skiego  

- wyjaśnia, na czym 

polegał i czemu miał 

służyć system wiedeński 

- przedstawia podział 

ziem polskich przepro-

wadzony na kongresie 

wiedeńskim 

- przedstawia okoliczno-

ści i cele powstania 

Świętego Przymierza 

 

- stosuje pojęcia system 

wiedeński, reakcja, 

„koncert mocarstw” 

- lokalizuje w czasie „sto 

dni” Napoleona (III - VI 

1815), bitwę pod Water-

loo (VI 1815) 

- lokalizuje w przestrzeni 

zmiany polityczne wy-

wołane decyzjami kon-

gresu wiedeńskiego 

- identyfikuje postać 

Roberta Stewarta Castle-

reagha 

- charakteryzuje zasady 

ustalone na kongresie 

wiedeńskim 

- wymienia postanowie-

nia kongresu wiedeń-

skiego w sprawie Nie-

miec i Włoch  

- omawia zmiany na 

mapie politycznej Europy 

wywołane decyzjami 

kongresu wiedeńskiego 

 

- wyjaśnia, jaki wpływ na 

losy Europy miały zasady 

polityczne ustanowione 

na kongresie wiedeńskim 

- wyjaśnia, jakie znacze-

nie miało Święte Przy-

mierze dla utrzymania 

porządku wiedeńskiego 

- wyjaśnia, dlaczego 

utrzymano podział poli-

tyczny Niemiec i Włoch 

- przedstawia wpływ idei 

rewolucyjnych na losy 

Ameryki Południowej 

  

- ocenia rolę, jaką pod-

czas obrad kongresu 

wiedeńskiego odegrali 

Klemens Metternich i 

Charles Talleyrand 

- ocenia skutki polityczne 

decyzji podjętych na 

kongresie wiedeńskim 

- ocenia wpływ Świętego 

Przymierza na losy Euro-

py po kongresie wiedeń-

skim  

Nowy czy stary 

porządek w Euro-

pie? 

• Przeciwko systemowi 

wiedeńskiemu 

• Ruch odrodzenia 

narodowego we 

Włoszech 

• Sytuacja w państwach 

- stosuje pojęcia risorgi-

mento, karbonariusze, 

Młode Włochy, monar-

chia lipcowa 

- lokalizuje w czasie 

rewolucję lipcową we 

- stosuje pojęcia, deka-

bryści, ruch filhelleni-

styczny 

- lokalizuje w czasie 

powstanie dekabrystów 

(1825), powstanie nie-

- stosuje pojęcia ruch 

burszów, , Związek Pół-

nocny, Związek Połu-

dniowy 

- lokalizuje w czasie 

wybuch powstania Gre-

- lokalizuje w czasie 

powstanie karbonariuszy 

we Włoszech (1820), 

powstanie Związku Po-

łudniowego i Związku 

Północnego (1821), trak-

- ocenia, z jakiego powo-

du europejskie mocar-

stwa zaangażowały się w 

konflikt z imperium 

osmańskim w sprawie 

greckiej 



 
 

niemieckich 

• Powstanie dekabrystów 

• Wyzwolenie Grecji 

• Rewolucja lipcowa we 

Francji 

• Niepodległość Belgii  

Francji (1830) 

- identyfikuje postać 

Ludwika Filipa 

- wymienia państwa, w 

których w latach 20. i 30. 

XIX w. doszło do wystą-

pień rewolucyjnych 

- wyjaśnia, kto i dlaczego 

buntował się przeciwko 

systemowi wiedeńskiemu 

 

podległej Grecji (1829) 

- lokalizuje w przestrzeni 

kraje, w  

których w latach 20. i 30. 

XIX w. doszło do  

wystąpień rewolucyjnych 

- identyfikuje postacie 

Giuseppe Mazziniego i  

Mikołaja I 

- przedstawia cele wło-

skiego ruchu odrodzenia 

narodowego 

- omawia przyczyny i 

skutki powstania deka-

brystów 

- omawia przyczyny i 

przebieg rewolucji lip-

cowej we Francji 

 

ków przeciwko Turcji 

(1821), bitwę pod Nava-

rino (1827), powstanie 

belgijskie (1830) 

- lokalizuje w przestrzeni 

kraje, w których doszło 

do interwencji armii 

państw Świętego Przy-

mierza 

- identyfikuje postacie 

Filipa Buonarrotiego,  

Ottona Wittelsbacha, 

Karola X, Adolphe’a 

Thiersa, Wilhelma I, 

Leopolda I 

- charakteryzuje działal-

ność włoskiego ruchu 

odrodzenia narodowego 

- omawia walkę Belgów 

o niepodległość 

tat w Adrianopolu 

(1829), konferencję w 

Londynie (1831) 

- przedstawia, w jaki 

sposób europejscy rewo-

lucjoniści w pierwszej 

połowie XIX w. łączyli 

postulaty narodowe ze 

społecznymi 

- omawia przebieg walk 

o niepodległość Grecji 

 

- ocenia rolę państw 

Świętego Przymierza w 

tłumieniu ruchów rewo-

lucyjnych w latach 20. i 

30. XIX w. 

 

Rewolucja prze-

mysłowa 

• Od rewolucji agrarnej 

do industrializacji 

• Rewolucja 

przemysłowa w 

Europie 

• Rozwój komunikacji 

• Rewolucja 

przemysłowa w 

Stanach 

Zjednoczonych 

• Skutki rewolucji 

przemysłowej 

- stosuje pojęcia rewolu-

cja przemysłowa, prole-

tariat 

- lokalizuje w czasie  

- wyjaśnia, dlaczego 

transport zyskał w XIX 

w. tak duże znaczenie 

- wymienia najważniej-

sze wynalazki pierwszej 

połowy XIX w.  

- wymienia skutki rewo-

lucji przemysłowej 

 

- stosuje pojęcia indu-

strializacja, urbanizacja, 

społeczeństwo indu-

strialne 

- lokalizuje w czasie 

opatentowanie maszyny 

parowej (1769) i otwarcie 

pierwszej linii kolejowej 

(1825) 

- identyfikuje postacie 

George’a Stephensona, 

Samuela Morse’a, Samu-

ela Colta 

- wymienia rejony Euro-

py, w których rewolucja 

przemysłowa postępowa-

ła najszybciej  

- omawia rozwój komu-

nikacji w pierwszej po-

- stosuje pojęcie rewolu-

cja agrarna 

- lokalizuje w czasie 

pierwszy morski rejs 

parowca (1813) i założe-

nie Niemieckiego Związ-

ku Celnego (1834) 

- identyfikuje postacie 

Nicolasa Cugnota, Isaaca 

Singera 

- wyjaśnia związek mię-

dzy rewolucją agrarną i 

rewolucją przemysłową 

- wyjaśnia, jaki wpływ na 

rozwój komunikacji 

miało wynalezienie ma-

szyny parowej 

- przedstawia rozwój 

gospodarczy i przemiany 

- stosuje pojęcie luddyści 

- lokalizuje w czasie 

wystąpienia luddystów 

(1811–1813) 

- identyfikuje postać 

Neda Ludda 

- wyjaśnia wpływ eks-

plozji demograficznej na 

przemiany w rolnictwie i 

przemyśle 

- wyjaśnia, dlaczego 

rewolucja przemysłowa 

wzbudziła ogromny 

sprzeciw społeczny 

- ocenia skutki rewolucji 

przemysłowej wskazując 

przyniesione przez nią 

korzyści i straty 

- omawia wynalazki i 

odkrycia, które miały 

wpływ na rozwój kolei 

 



 
 

łowie XIX w. 

- wyjaśnia, w jaki sposób 

upowszechnienie kolei 

zmieniło życie mieszkań-

ców Europy 

 

w Stanach Zjednoczo-

nych w czasie rewolucji 

przemysłowej 

 

Nowe idee  

polityczne 
• Narodziny nowych 

nurtów politycznych 

• Wolność i równość 

• Przeciwko rewolucjom 

• Początki ruchu 

robotniczego 

• Początki socjalizmu 

• Na drodze do rewolucji 

proletariackiej 

- stosuje pojęcia konser-

watyzm, liberalizm,  

socjalizm, komunizm 

- identyfikuje postacie 

Adama Smitha, Edmunda 

Burke’a, Karola Marksa, 

Fryderyka Engelsa 

- wymienia idee poli-

tyczne, które zdobyły 

popularność w pierwszej 

połowie XIX w. 

 

- stosuje pojęcia burżua-

zja, socjalizm utopijny, 

związek zawodowy 

- lokalizuje w czasie 

ogłoszenie Manifestu 

komunistycznego (1848) 

- identyfikuje postacie 

Johna Stuarta Milla,  

Henri de Saint-Simona, 

Charles’a Fouriera, Ro-

berta Owena 

- omawia założenia libe-

ralizmu, konserwatyzmu, 

socjalizmu i komunizmu 

- wyjaśnia, dlaczego 

konserwatyści byli prze-

ciwni gwałtownym 

zmianom politycznym i 

społecznym 

- przedstawia położenie 

klasy robotniczej i jego 

wpływ na rozwój ruchu 

robotniczego 

- omawia cele, jakie 

stawiały przed sobą 

związki zawodowe 

 

- stosuje pojęcia utylita-

ryzm, czartyści  

- identyfikuje postać 

Françoisa Chateaubrian-

da 

- lokalizuje w czasie 

powstanie pierwszych 

związków zawodowych 

(1824), działalność czar-

tystów w Anglii (1836-

1848) 

- wyjaśnia, które grupy 

społeczne mogły być 

zainteresowane realizacją 

postulatów konserwaty-

stów, liberałów oraz 

socjalistów i komunistów 

- omawia okoliczności, w 

jakich narodził się ruch 

robotniczy 

- omawia postulaty socja-

lizmu utopijnego i wyja-

śnia, dlaczego były one 

niemożliwe do zrealizo-

wania 

- stosuje pojęcie falanster  

- identyfikuje postacie 

Josepha de Maistre’a, 

Louisa de Bonalda  

- wyjaśnia, czym różniły 

się propozycje dotyczące 

sprawy robotniczej wy-

suwane przez związki 

zawodowe, czartystów i 

komunistów 

- przedstawia cele i skut-

ki działalności czarty-

stów  

- przedstawia powody, 

dla których konserwaty-

ści krytykowali rewolu-

cje i zmiany społeczne 

wprowadzane w pierw-

szej połowie XIX w. 

 

- ocenia skutki społeczne 

i polityczne, jakie wywo-

łało pojawienie się no-

wych idei politycznych 

- ocenia wpływ działal-

ności związków zawo-

dowych i ruchów poli-

tycznych na sytuację 

społeczną grup pozba-

wionych wpływu na losy 

państwa 

Wiosna Ludów • Geneza Wiosny Ludów 

• Od rewolucji lipcowej 

do cesarstwa we 

Francji 

• Rewolucja wiedeńska 

• Powstanie węgierskie 

- stosuje pojęcie Wiosna 

Ludów  

- lokalizuje w czasie 

Wiosnę Ludów (1848-

1849) 

- lokalizuje w przestrzeni 

- lokalizuje w czasie 

rewolucję w Paryżu (II 

1848), wybuch rewolucji 

w Wiedniu (III 1848), 

wybuch rewolucji w 

Berlinie (III 1848), wy-

- lokalizuje w czasie 

powstanie węgierskie (III 

1848 – X 1849), działal-

ność parlamentu frank-

furckiego (V 1848 – V 

1849), wybranie Ludwi-

- lokalizuje w czasie 

zarazę ziemniaczaną w 

Europie (1845-1847), 

bitwę pod Custozzą 

(1848), objęcia tronu 

przez Franciszka Józefa I 

- ocenia, które z przyczyn 

wybuchu Wiosny Ludów 

były wynikiem działań 

ówczesnych władców 

europejskich, a na które 

nie mieli oni żadnego 



 
 

• Wiosna Ludów w 

Prusach i krajach 

niemieckich 

• Wiosna Ludów w 

państwach włoskich 

• Skutki Wiosny Ludów 

• Udział Polaków we 

Wiośnie Ludów 

państwa, w których do-

szło do wystąpień Wio-

sny Ludów 

- identyfikuje postacie 

Ludwika Napoleona 

Bonaparte (Napoleona 

III), Franciszka Józefa I, 

Józefa Bema 

- omawia przyczyny 

Wiosny Ludów 

- przedstawia skutki 

Wiosny Ludów 

 

buch Wiosny Ludów w 

państwach włoskich (III 

1848), ogłoszenie cesar-

stwa we Francji (1852) 

- identyfikuje postacie 

Lajosa Kossutha, Iwana 

Paskiewicza, Giuseppe 

Mazziniego, Ludwika 

Mierosławskiego, Adama 

Mickiewicza 

- wymienia kraje euro-

pejskie, w których Wio-

sna Ludów przyniosła 

trwałe zmiany 

- przedstawia przyczyny, 

przebieg i skutki Wiosny 

Ludów we Francji 

- wymienia, które z wy-

stąpień Wiosny Ludów 

były rewolucjami spo-

łecznymi, a które rucha-

mi zjednoczeniowymi 

lub powstaniami naro-

dowymi 

- omawia przebieg i 

skutki Wiosny Ludów w 

Austrii i na Węgrzech 

 

ka Napoleona Bonaparte 

prezydentem Francji (XII 

1848), wybuch Wiosny 

Ludów w Państwie Ko-

ścielnym (II 1849), za-

mach stanu we Francji 

(1851) 

- identyfikuje postacie 

Ludwika Filipa, Ferdy-

nanda I Habsburga, Fry-

deryka Wilhelma IV 

- wyjaśnia, dlaczego 

Wiosna Ludów we Fran-

cji nie przyniosła ocze-

kiwanych rezultatów 

- wyjaśnia, dlaczego 

powstanie węgierskie w 

czasie Wiosny Ludów 

poniosło klęskę 

- omawia rolę parlamentu 

frankfurckiego w czasie 

Wiosny Ludów 

- opisuje przebieg i skut-

ki Wiosny Ludów w 

państwach włoskich 

- przedstawia przebieg i 

skutki Wiosny Ludów w 

Prusach 

 

(XII 1848), bitwę pod 

Novarą (1849) 

- identyfikuje postacie 

Henryka Dembińskiego, 

Wojciecha Chrzanow-

skiego, Józefa Wysoc-

kiego, Franciszka Sznaj-

de 

- przedstawia, jak zmie-

niała się sytuacja poli-

tyczna we Francji pod-

czas Wiosny Ludów 

- wyjaśnia, na czym 

polegała postępowość 

reform II Republiki Fran-

cuskiej 

- omawia udział Polaków 

w europejskiej Wiośnie 

Ludów 

- wyjaśnia, dlaczego idee 

zjednoczenia Niemiec i 

Włoch w czasie Wiosny 

Ludów nie doczekały się 

realizacji 

 

wpływu 

- oceń trwałość reform i 

zmian ustrojowych 

wprowadzonych w czasie 

Wiosny Ludów 

Rozdział II. Ziemie polskie w pierwszej połowie XIX stulecia 

System wiedeński 

na ziemiach pol-

skich 

• Nowy podział ziem 

polskich 

• Zabór pruski po 

kongresie wiedeńskim 

• Sytuacja społeczna i 

gospodarcza w zaborze 

pruskim 

• Galicja i 

- stosuje pojęcia  Rzecz-

pospolita Krakowska, 

Wielkie Księstwo Po-

znańskie, Królestwo 

Polskie 

- lokalizuje w przestrzeni 

podział ziem polskich na 

kongresie wiedeńskim  

- stosuje pojęcia germa-

nizacja, uwłaszczenie 

ziemie zabrane, reforma 

regulacyjna 

- lokalizuje w czasie 

uwłaszczenie chłopów w 

zaborze pruskim (1816–

1823), zniesienie pańsz-

- stosuje pojęcie sejm 

prowincjonalny 

- lokalizuje w czasie 

nadanie konstytucji Rze-

czypospolitej Krakow-

skiej (1818) 

- identyfikuje postacie 

Antoniego Radziwiłła, 

- porównuje rozwój go-

spodarczy ziem polskich 

pod zaborem pruskim i 

austriackim 

- porównuje sytuację 

poszczególnych grup 

społeczeństwa polskiego 

pod zaborem pruskim i 

- ocenia, w którym zabo-

rze sytuacja Polaków 

wyglądała najkorzystniej 

pod względem swobód 

politycznych 



 
 

Rzeczpospolita 

Krakowska 

• Ziemie zabrane 

- omawia decyzje kon-

gresu wiedeńskiego w 

sprawie polskiej 

 

czyzny w Galicji (1848) 

- identyfikuje postacie 

Aleksandra I, Franciszka 

I, Wilhelma III 

- wyjaśnia, w jaki sposób 

funkcjonowała ograni-

czona autonomia w 

Wielkim Księstwie Po-

znańskim 

- przedstawia sposób 

zarzadzania Galicją 

 

Edwarda Flotwella 

- przedstawia sytuację 

społeczną w zaborze 

rosyjskim,  

pruskim i austriackim 

- wyjaśnia, co było przy-

czyną konfliktu miedzy 

szlachtą i chłopami w 

Galicji 

- omawia ustrój Rzeczy-

pospolitej Krakowskiej  

- omawia sytuację Pola-

ków na ziemiach zabra-

nych 

- omawia proces uwłasz-

czenia chłopów w zabo-

rze pruskim 

 

austriackim 

- ocenia, czy ustrój Rze-

czypospolitej Krakow-

skiej sprzyjał rozwojowi 

kultury polskiej 

 

Królestwo  

Polskie 
• Ustrój Królestwa 

Polskiego  

• Sytuacja społeczna i 

gospodarcza 

• Działalność legalnej 

opozycji 

• Pierwsze spiski 

- stosuje pojęcia opozycja 

legalna, opozycja niele-

galna 

- lokalizuje w czasie 

nadanie konstytucji Kró-

lestwu Polskiemu (1815) 

- identyfikuje postacie 

Aleksandra I, Konstante-

go Romanowa i Adama 

Jerzego Czartoryskiego 

- wymienia najważniej-

sze zagłębia przemysło-

we w Królestwie Polskim 

- wymienia najważniej-

sze organizacje spiskowe 

działające w Królestwie 

Polskim 

 

- stosuje pojęcia kalisza-

nie, cenzura prewencyjna 

- lokalizuje w czasie 

powstanie Wolnomular-

stwa Narodowego 

(1819), powstanie Towa-

rzystwa Patriotycznego 

(1821) 

- identyfikuje postacie 

Mikołaja I, Franciszka 

Ksawerego Druckiego-

Lubeckiego, Adama 

Mickiewicza i Józefa 

Zajączka 

- omawia ustrój Króle-

stwa Polskiego ustano-

wiony w konstytucji z 

1815 r.  

- wymienia instytucje, 

które według konstytucji 

z 1815 r. sprawowały w 

- lokalizuje w czasie 

powstanie Towarzystwa 

Kredytowego Ziemskie-

go (1825), powstanie 

Banku Polskiego (1828) 

- identyfikuje postacie 

Wincentego i Bonawen-

tury Niemojowskich, 

Waleriana Łukasińskie-

go, Seweryna Krzyża-

nowskiego 

- wyjaśnia, dlaczego 

konstytucja Królestwa 

Polskiego należała do 

najbardziej liberalnych 

ustaw zasadniczych w 

Europie 

- omawia rozwój rolnic-

twa i przemysłu w Króle-

stwie Polskim 

- wyjaśnia, kto należał do 

- lokalizuje w czasie 

działalności Towarzy-

stwa Filomatów (1817-

1823) 

- identyfikuje postać, 

Tomasza Zana 

- opisuje, jak zmieniały 

się nastroje Polaków 

względem carskiego 

panowania w Królestwie 

Polskim oraz wyjaśnia, 

czym te zmiany były 

spowodowane 

- ocenia, jakie korzyści, a 

jakie problemy mogło 

przynieść Królestwu 

Polskiemu położenie na 

pograniczu trzech mo-

carstw 



 
 

Królestwie Polskim wła-

dzę ustawodawczą, wy-

konawczą i sądowniczą 

 omawia reformy Fran-

ciszka Ksawerego Druc-

kiego-Lubeckiego i ich 

skutki  

- wymienia cele, jakie 

stawiała sobie opozycja 

legalna i nielegalna w 

Królestwie Polskim 

- wyjaśnia, co odróżniało 

opozycję legalną i niele-

galną w Królestwie Pol-

skim 

 

opozycji legalnej w Kró-

lestwie Polskim 

- omawia działalność 

opozycji nielegalnej w 

Królestwie Polskim 

 

Powstanie listopa-

dowe 

• Noc listopadowa 

• Co dalej z 

powstaniem? 

• Wojna z Rosją 

• Powstanie poza 

Królestwem Polskim 

• Międzynarodowa 

reakcja na powstanie 

• Następstwa powstania 

listopadowego 

- stosuje pojęcie noc 

listopadowa 

- lokalizuje w czasie 

wybuch powstania listo-

padowego (29 XI 1830 

- identyfikuje postaci 

Piotra Wysockiego i 

Józefa Chłopickiego 

- wymienia przyczyny 

wybuchu powstania li-

stopadowego 

- wymienia represje, 

jakie spadły na Polaków 

w Królestwie Polskim po 

klęsce powstania listopa-

dowego 

 

- stosuje pojęcia noc 

paskiewiczowska, kator-

ga 

- lokalizuje w czasie 

powstanie Sprzysiężenia 

Podchorążych (1828), 

uznanie przez sejm po-

wstania listopadowego za 

narodowe (18 XII 1830), 

), detronizację Mikołaja I 

(25 I 1831) wprowadze-

nie Statutu Organicznego 

(1832),  

- lokalizuje w czasie i 

przestrzeni bitwę pod 

Grochowem (25 II 1831), 

bitwę pod Ostrołęką (26 

V 1831), obronę War-

szawy (6-8 IX 1831) 

- identyfikuje postacie 

Mikołaja I, Konstantego 

Romanowa, Adama Je-

rzego Czartoryskiego, 

- lokalizuje w czasie 

ogłoszenie Józefa Chło-

pickiego dyktatorem 

powstania (5 XII 1830), 

wybuch wojny z Rosją 

(II 1831), wprowadzenie 

stanu wojennego (1833) 

- lokalizuje w czasie i 

przestrzeni bitwy pod 

Stoczkiem i Dobrem (II 

1831), bitwy pod Warem 

i Dębem Wielkim (III 

1831), bitwę pod Igania-

mi (IV 1831) 

- identyfikuje postacie 

Maurycego Mochnackie-

go, Joachima Lelewela, 

Iwana Dybicza, Ignacego 

Prądzyńskiego, Józefa 

Dwernickiego, Emilii 

Plater  

- omawia postawy społe-

czeństwa polskiego wo-

- lokalizuje w czasie 

likwidację polskiego 

podziału administracyj-

nego (1837), wprowa-

dzenie rosyjskiego ko-

deksu karnego (1847) 

- identyfikuje postać 

Michała Radziwiłła i 

Konstantego Ordona 

- omawia rolę sejmu w 

powstaniu listopadowym 

- omawia działania Rzą-

du Narodowego w czasie 

wojny polsko-rosyjskiej 

- przedstawia skutki 

klęski powstania listopa-

dowego dla mieszkańców 

ziem zabranych oraz 

zaborów pruskiego i 

austriackiego 

- wyjaśnia, dlaczego 

chłopi w niewielkim 

stopniu poparli zryw 

- ocenia postawę przy-

wódców powstania wo-

bec problemu kontynuo-

wania walki z zaborcą 

- ocenia wpływ decyzji 

sejmu na przebieg po-

wstania listopadowego 

- ocenia międzynarodową 

reakcję na powstanie 

listopadowe 

 



 
 

Jana Skrzyneckiego, Jana 

Krukowieckiego, Iwana 

Paskiewicz  

- omawia sytuację w 

Królestwie Polskim 

przed wybuchem po-

wstania listopadowego  

- opisuje wydarzenia 

nocy listopadowej 

- wyjaśnia, jakie znacze-

nie dla przebiegu wojny z 

Rosją miały bitwy pod 

Grochowem i Ostrołęką 

- przedstawia, jakie zna-

czenie dla powstania 

listopadowego miały 

obrona i kapitulacja War-

szawy 

- przedstawia przykłady 

polityki rusyfikacyjnej po 

powstaniu listopadowym 

 

bec wybuchu powstania 

- omawia przebieg wojny 

z Rosją 

- przedstawia przebieg 

powstania listopadowego 

poza granicami Króle-

stwa Polskiego 

- omawia reakcje państw 

europejskich na wybuch 

powstania listopadowego 

- omawia polityczne 

następstwa wydania 

Statutu Organicznego 

powstańczy 

 

Wielka Emigracja 

i konspiracja w 

kraju 

• Polska na wygnaniu 

• Stronnictwa polityczne 

Wielkiej Emigracji 

• Działalność spiskowa 

w kraju 

- stosuje pojęcie Wielka 

Emigracja 

- lokalizuje w czasie 

powstanie  

- identyfikuje postać 

Adama Jerzego Czartory-

skiego 

- wyjaśnia, dlaczego 

polską emigrację po 

powstaniu listopadowym 

nazwano wielką 

- wymienia stronnictwa 

polityczne Wielkiej Emi-

gracji 

 

- stosuje pojęcie emisa-

riusz  

- lokalizuje w czasie 

powstanie Hôtelu Lam-

bert (1831), Komitetu 

Narodowego Polskiego 

(1831), powstanie Towa-

rzystwa Demokratyczne-

go Polskiego (1832) 

założenie Gromad Ludu 

Polskiego (1835),  

- lokalizuje w przestrzeni 

kierunku emigracji pol-

skiej w latach 1831–1832 

- identyfikuje postacie 

Joachima Lelewela, Ta-

deusza Krępowieckiego, 

- lokalizuje w czasie 

ogłoszenie Wielkiego 

manifestu Towarzystwa 

Demokratycznego Pol-

skiego (1836) 

- identyfikuje postacie 

Wiktora Heltmana, Karo-

la Libelta, Walentego 

Stefańskiego, Henryka 

Kamieńskiego, Edwarda 

Dembowskiego, Piotra 

Ściegiennego 

- opisuje sytuację Pola-

ków, którzy zdecydowali 

się na emigrację po po-

wstaniu listopadowym 

- wyjaśnia, dlaczego 

- lokalizuje w czasie 

utworzenie Komitetu 

Narodowego Emigracji 

Polskiej (1832), powsta-

nie Młodej Polski (1834), 

założenie Stowarzyszenia 

Ludu Polskiego (1835), 

powstanie Związku Na-

rodu Polskiego (1839), 

powstania Związku 

Chłopskiego (1840-

1844), utworzenie 

Związku Plebejuszy 

(1842), powołanie Cen-

tralizacji Poznańskiej 

(1844)  

- identyfikuje postacie 

- ocenia znaczenie Wiel-

kiej Emigracji dla pod-

trzymania walki o nie-

podległość Polski 



 
 

Szymona Konarskiego 

- charakteryzuje progra-

my organizacji politycz-

nych Wielkiej Emigracji 

- wyjaśnia, w jaki sposób 

organizacje na emigracji 

utrzymywały kontakt z 

Polakami pod zaborami 

 

mieszkańcy Królestwa 

Polskiego niechętnie 

odnosili się do działań 

spiskowych 

- wymienia organizacje 

spiskowe wskazując 

obszar ich działania 

 

Stanisława Worcella, 

Seweryna Goszczyńskie-

go, Karola Levittoux 

- wyjaśnia, dlaczego 

inaczej traktowały pol-

skich emigrantów naro-

dy, a inaczej rządy pań-

stw Europy  

Zachodniej 

- porównuje  programy 

organizacji politycznych 

Wielkiej Emigracji 

- wyjaśnia, w jaki sposób 

starano się upowszechnić 

sprawę narodową w 

najniższych warstwach 

społeczeństwa polskiego 

pod zaborami 

Wiosna Ludów na 

ziemiach polskich 
• Rabacja galicyjska 

• Powstanie krakowskie 

1846 

• Wiosna Ludów  

w Wielkopolsce 

• Wiosna Ludów  

w Galicji 

- stosuje pojęcie  

rabacja 

- lokalizuje w czasie 

początek Wiosny Ludów 

w Wielkopolsce (III 

1848) 

- lokalizuje w czasie i 

przestrzeni rabację gali-

cyjską (II-III 1846) 

- identyfikuje postać 

Jakuba Szeli 

- wyjaśnia, w jakich 

okolicznościach doszło 

do rabacji galicyjskiej 

- omawia skutki Wiosny 

Ludów w Galicji 

 

- lokalizuje w czasie 

powstanie krakowskie (II 

1846), likwidację Rze-

czypospolitej Krakow-

skiej (XI 1846) 

- identyfikuje postacie 

Edwarda Dembowskiego, 

Ludwika Mierosławskie-

go 

- omawia przebieg i 

skutki powstania kra-

kowskiego 

- przedstawia przebieg 

Wiosny Ludów w zabo-

rze pruskim 

- omawia przebieg Wio-

sny Ludów w zaborze 

austriackim 

 

- stosuje pojęcie serwitu-

ty 

- lokalizuje w czasie 

ugodę w Jarosławcu (IV 

1848), kapitulację sił 

polskich w Wielkopolsce 

(V 1848), zniesienie 

pańszczyzny w Galicji 

(IV 1848) 

- identyfikuje postacie 

Jana Tyssowskiego, 

Fryderyka Colomba, 

Franza von Stadiona 

- omawia plany powstań-

cze przygotowywane 

przy współudziale emisa-

riuszy TDP 

- wyjaśnia, dlaczego 

wystąpienia Wiosny 

Ludów w Poznańskiem 

poniosły klęskę 

- lokalizuje w czasie 

pacyfikację Lwowa przez 

Austriaków (XI 1848) 

- lokalizuje w czasie i 

przestrzeni bitwę pod 

Miłosławiem (IV 1848), 

bitwę pod Sokołowem (V 

1848) 

- identyfikuje postacie 

Leona Przyłuskiego, 

Wacława Zaleskiego 

- wyjaśnia, dlaczego 

planowane na 1846 r. 

polskie powstanie naro-

dowe w trzech zaborach 

miało w praktyce bardzo 

ograniczony zasięg 

 

- ocenia wpływ Wiosny 

Ludów na kształtowanie 

się świadomości narodo-

wej Polaków 

- lokalizuje w czasie i 

przestrzeni powstanie 

chochołowskie 



 
 

 

Kultura polskiego 

romantyzmu 
• Polski romantyzm 

• Romantyzm w Europie 

• Polska nauka i oświata 

w pierwszej połowie 

XIX wieku 

- stosuje pojęcie roman-

tyzm 

- identyfikuje postacie 

Adama Mickiewicza, 

Juliusza Słowackiego, 

Zygmunta Krasińskiego, 

Fryderyka Chopina  

- wymienia cechy roman-

tyzmu 

- wyjaśnia, jakie wartości 

były najważniejsze dla 

twórców okresu roman-

tyzmu 

 

- stosuje pojęcie wieszcz 

- lokalizuje w czasie 

publikację Ballad i ro-

mansów Mickiewicza 

(1822) 

- identyfikuje postacie 

Cypriana Norwida, Alek-

sandra Fredry, Józefa 

Ignacego Kraszewskiego, 

Stanisława Moniuszki, 

Johanna Wolfganga Go-

ethego, Ludwiga van 

Beethovena, Adama 

Jerzego Czartoryskiego  

- wyjaśnia, dlaczego 

romantyzm był reakcją 

na klasycyzm 

- omawia osiągniecia 

polskiej literatury roman-

tycznej 

- wymienia instytucje 

polskiego życia kultural-

nego i oświatowego na 

ziemiach polskich w 

pierwszej połowie XIX 

w. 

 

- stosuje pojęcie  

mesjanizm 

- lokalizuje w czasie 

utworzenie Uniwersytetu 

Warszawskiego (1816), 

wprowadzenie obowiąz-

ku szkolnego w zaborze 

pruskim (1825) 

- identyfikuje postacie 

Piotra Michałowskiego, 

Artura Grottgera, An-

drzeja Towiańskiego 

Friedricha Schillera, 

Stanisława Staszica, 

Juliana Ursyna Niemce-

wicza, Samuela Bogumi-

ła Lindego 

- wyjaśnia, jaką rolę 

odegrał mesjanizm w 

kształtowaniu się polskiej 

świadomości narodowej 

- przedstawia rolę Króle-

stwa Polskiego jako 

centrum życia kultural-

nego i oświatowego na 

ziemiach polskich w 

latach 1815-1830 

- lokalizuje w czasie 

ufundowanie Zakładu 

Narodowego im. Osso-

lińskich we Lwowie 

(1817) 

- identyfikuje postacie 

Seweryna Goszczyńskie-

go, , Roberta Burnsa, 

Théodore’a Géricault, 

Stanisława Kostki Potoc-

kiego, Tadeusza Czac-

kiego, Józefa Maksymi-

liana Ossolińskiego  

- porównuje sytuację 

kultury i oświaty polskiej 

w poszczególnych zabo-

rach w pierwszej połowie 

XIX w. 

- ocenia rolę romantyzmu 

w kształtowaniu się pol-

skiej świadomości naro-

dowej 

 

Rozdział III. Europa i świat w drugiej połowie XIX wieku 

Od wojny krym-

skiej do zjedno-

czenia Włoch 

• Wojna krymska i jej 

następstwa 

• Początki jednoczenia 

Włoch 

• Zjednoczenie Włoch 

- lokalizuje w czasie 

wojnę krymską (1853-

1856) ipowstanie Króle-

stwa Włoch (1861) 

- identyfikuje postać 

Giuseppe Garibaldiego i 

Wiktora Emanuela II 

- wymienia przyczyny i 

- stosuje pojęcia odwilż 

posewastopolska,  

risorgimento 

- lokalizuje w czasie 

wojnę koalicji francusko-

sardyńskiej z Austrią 

(1859), , przyłączenie 

Wenecji do Włoch 

- stosuje pojęcie pansla-

wizm 

- lokalizuje w czasie 

powstania w Toskanii, 

Modenie, Parmie pierw-

szą konwencję genewską 

(1864), powstanie Czer-

wonego Krzyża (1864) 

- lokalizuje w czasie 

pokój w Paryżu (1856) 

- lokalizuje w czasie i 

przestrzeni bitwy pod 

Magentą i Solferino 

(1859) 

- wyjaśnia, dlaczego 

wojna krymska może być 

- ocenia rolę Camilla 

Cavoura i Giuseppe Ga-

ribaldiego w jednoczeniu 

państwa włoskiego 

 



 
 

skutki wojny krymskiej 

- wymienia główne etapy 

jednoczenia Włoch 

 

(1866), przyłączenie 

Rzymu do Włoch (1870) 

- lokalizuje w czasie i 

przestrzeni wyprawę 

„tysiąca czerwonych 

koszul” (1860) 

- identyfikuje postać 

Camilla Cavoura 

- wyjaśnia, jaką rolę w 

procesie jednoczenia 

Włoch odegrał Piemont 

- opisuje proces jedno-

czenia Włoch 

 

- lokalizuje w czasie i 

przestrzeni zdobycie 

Sewastopola (1855) 

- lokalizuje w przestrzeni 

etapy jednoczenia Włoch 

- identyfikuje postacie 

Mikołaja I, Aleksandra 

II, Jeana Henriego Du-

nanta i Giuseppe Verdie-

go 

- przedstawia przebieg 

wojny krymskiej 

- przedstawia okoliczno-

ści powstania Czerwone-

go Krzyża 

 

- omawia politykę pro-

wadzoną przez rząd Ca-

milla Cavoura 

 

uważana za koniec po-

rządku wiedeńskiego 

- wyjaśnia, dlaczego 

zjednoczenie Włoch 

można nazwać procesem 

oddolnym 

- wyjaśnia, jaką rolę 

odgrywała Francja w 

procesie jednoczenia 

Włoch 

-  porównuje koncepcje 

zjednoczenia Włoch 

proponowane przez Giu-

seppe Garibaldiego i 

Camilla Cavoura 

Zjednoczenie 

Niemiec 

• Wielkie czy Małe 

Niemcy? 

• Zjednoczenie Niemiec 

„krwią i żelazem” 

• Powstanie Austro-

Węgier 

• Wojna z Francją 

• Komuna Paryska 

- stosuje pojęcie zjedno-

czenie „krwią i żelazem” 

- lokalizuje w czasie 

utworzenie ustanowienie 

Cesarstwa Niemieckiego 

(I 1871) 

- identyfikuje postać 

Ottona von Bismarcka 

- wyjaśnia, na czym miał 

polegać proces jednocze-

nia Niemiec „krwią i 

żelazem”  

- wymienia wydarzenia, 

które składały się na 

proces jednoczenia Nie-

miec „krwią i żelazem” 

 

- stosuje pojęcia Małych 

Niemiec, Wielkich Nie-

miec, Komuna Paryska 

- lokalizuje w czasie 

wojnę koalicji 

prusko-austriackiej z 

Danią (1864), wojnę 

prusko-austriacką (1866), 

utworzenie 

Związku Północnonie-

mieckiego (1867), wojnę 

francusko-pruską (1870), 

pokój we Frankfurcie (V 

1871), Komunę Paryską 

(III – V 1871) 

- identyfikuje postacie 

Wilhelma I Hohenzoller-

na, Napoleona III 

- przedstawia przyczyny i 

- lokalizuje w czasie 

utworzenie Niemieckiego 

Związku Celnego (1834), 

powstanie Austro-Węgier 

(1867) 

- lokalizuje w czasie i 

przestrzeni bitwę pod 

Sadową (1866), oblęże-

nie Sedanu i Metzu 

(1870) 

- lokalizuje w przestrzeni 

etapy jednoczenia Nie-

miec 

- identyfikuje postacie 

Helmutha von Moltke, 

Franciszka Józefa I 

- przedstawia proces 

budowania potęgi gospo-

darczej i politycznej Prus 

- lokalizuje w czasie  

pokój w Pradze (1866)  

- identyfikuje postacie 

Louisa Adolphe’a Thier-

sa, Jarosława Dąbrow-

skiego, Walerego Wrób-

lewskiego 

- wyjaśnia, jakie znacze-

nie dla układu sił w Eu-

ropie miało powstanie 

Cesarstwa Niemieckiego 

- wyjaśnia, na czym 

polegało rewolucyjne 

znaczenie Komuny Pary-

skiej 

- wyjaśnia, dlaczego 

zjednoczenie Niemiec 

można nazwać procesem 

odgórnym 

- ocenia politykę zjedno-

czeniową Ottona von 

Bismarcka  

- omawia różnice  

i podobieństwa w proce-

sie zjednoczenia Włoch i 

Niemiec 



 
 

skutki wojny Austrii z 

Prusami 

- omawia przyczyny, 

przebieg i skutki wojny 

francusko-pruskiej 

w XIX w. 

- omawia przyczyny i 

skutki wojny Prus i Au-

strii z Danią 

- wyjaśnia, jakie następ-

stwa miała wojna prusko-

austriacka dla każdej ze 

stron 

- wyjaśnia, w jakich 

okolicznościach doszło 

do upadku Komuny Pa-

ryskiej  

- wyjaśnia, na czym 

polegała rywalizacja 

Austrii i Prus w procesie 

jednoczenia państw nie-

mieckich 

 

Stany Zjednoczone 

w XIX wieku 
• Budowa państwa i 

społeczeństwa USA 

• Geneza wojny 

secesyjnej 

• Wojna secesyjna 

• Skutki wojny 

secesyjnej 

- lokalizuje w czasie 

wojnę secesyjną (1861–

1865) 

- identyfikuje postać 

Abrahama Lincolna 

- wymienia przyczyny i 

skutki wojny secesyjnej 

- wyjaśnia, jakie znacze-

nie dla przebiegu wojny 

secesyjnej miało ogło-

szenie dekretu o zniesie-

niu niewolnictwa 

 

- stosuje pojęcia izola-

cjonizm, secesja, aboli-

cjonizm  

- lokalizuje w czasie 

wybór Abrahama Lincol-

na na prezydenta USA 

(1860), zniesienie nie-

wolnictwa w USA (1863) 

- lokalizuje w czasie i 

przestrzeni bitwę pod 

Gettysburgiem (1863) 

- identyfikuje postacie 

Ulyssesa Granta, Willia-

ma Shermana, Roberta 

Lee 

- wyjaśnia, jaki wpływ na 

gospodarkę i społeczeń-

stwo miała migracja z 

Europy 

- omawia kwestię nie-

wolnictwa i jej wpływ na 

- lokalizuje w czasie 

ogłoszenie doktryny 

Monroego (1823), po-

wstanie Skonfederowa-

nych Stanów Ameryki 

(1861) 

- lokalizuje w czasie i 

przestrzeni atak na Fort 

Sumter (1861) 

- lokalizuje w przestrzeni 

rozwój terytorialny USA 

w XIX w. 

- identyfikuje postacie 

Jamesa Monroego, Jef-

fersona Davisa, Johna 

Browna 

- przedstawia sytuację 

społeczną w USA w 

pierwszej połowie XIX 

w. 

- omawia skutki ekspan-

- omawia rolę polityczną 

USA w obu Amerykach 

- porównuje potencjał 

gospodarczy, społeczny i 

polityczny obu stron 

konfliktu w wojnie sece-

syjnej 

- przedstawia sytuację 

rdzennej ludności Stanów 

Zjednoczonych w XIX 

w. 

- omawia polityczne, 

gospodarcze i społeczne 

skutki wojny secesyjnej 

 

- ocenia, jakie znaczenie 

dla Stanów Zjednoczo-

nych miała wojna sece-

syjna 

- omawia nowatorskie 

rozwiązania techniczne 

zastosowane w czasie 

wojny secesyjnej 



 
 

konflikt między Północą 

a Południem 

- wyjaśnia, na czym 

polegała polityka izola-

cjonizmu 

sji terytorialnej Stanów 

Zjednoczonych 

- omawia przebieg wojny 

secesyjnej 

 

Ekspansja kolo-

nialna 

• Nowy podział 

kontynentów 

• Przyczyny ekspansji 

kolonialnej 

• Kolonizacja Afryki 

• Kolonializm w Azji 

• Polityka kolonialna 

• Wojny i konflikty 

kolonialne 

- stosuje pojęcia kolonia-

lizm, imperializm 

- wymienia przyczyny 

ekspansji kolonialnej 

- wymienia skutki eks-

pansji kolonialnej 

- wyjaśnia, dlaczego 

dochodziło do konfliktów 

kolonialnych 

 

- stosuje pojęcia protek-

torat, dominium 

- lokalizuje w czasie I 

wojnę opiumową (1839–

1841), początek reformy 

Meiji (1868), otwarcie 

Kanału Sueskiego (1869) 

- lokalizuje w przestrzeni 

zasięg imperiów kolo-

nialnych mocarstw euro-

pejskich w Afryce i Azji 

- omawia ekonomiczne, 

polityczne, militarne, 

społeczne i kulturowe 

przyczyny ekspansji 

kolonialnej  

- wyjaśnia, dlaczego 

Japonia w przeciwień-

stwie do Chin nie uległa 

kolonizacji 

- wyjaśnia, jakie znacze-

nie miał Kanał Sueski dla 

polityki kolonialnej i 

imperialnej w XIX w. 

- wymienia przykłady 

konfliktów kolonialnych   

- stosuje pojęcie półkolo-

nia 

- identyfikuje postacie 

Cecila Johna Rhodesa, 

Mutsuhito, Ferdinanda de 

Lessepsa 

- lokalizuje w czasie 

powstanie sipajów 

(1857–1859), powstanie 

bokserów (1899–1901), I 

wojnę burską (1880–

1881), II wojnę burską 

(1899–1902) 

- opisuje proces koloni-

zacji Afryki przez Wielką 

Brytanię, Niemcy i Wło-

chy 

- omawia politykę mo-

carstw europejskich wo-

bec Chin 

 

- lokalizuje w czasie 

otwarcie Japonii (1854), 

konferencję berlińską 

(1884–1885), powstanie 

Mahdiego (1881–1899), 

aneksję Hawajów przez 

USA (1898) 

- omawia przykłady 

zbrodni kolonizatorów w 

Afryce 

- omawia przykłady 

oporu rdzennych ludów 

Afryki i Azji wobec 

kolonizatorów 

- omawia proces koloni-

zacji Indochin 

 

- ocenia postawy koloni-

zatorów wobec rdzennej 

ludności Afryki 

- ocenia skutki ekspansji 

kolonialnej w Afryce i 

Azji 

- ocenia znaczenie XIX-

wiecznego kolonializmu 

dla metropolii i państw 

kolonizowanych 

 

Postęp naukowy i 

techniczny 

• Rozwój nauki 

• Rozwój medycyny i 

higieny 

• Rozwój techniki 

• Wpływ postępu 

technicznego na życie 

codzienne 

• Zmiany ludnościowe  

- stosuje pojęcie urbani-

zacja 

- lokalizuje w czasie  

- identyfikuje postacie 

Charlesa Darwina, Loui-

sa Pasteura, Wilhelma 

Roentgena, Alberta Ein-

steina, Marii Skłodow-

- stosuje pojęcie darwi-

nizm 

- lokalizuje w czasie 

ogłoszenie teorii ewolucji 

Darwina (1859), wynale-

zienie telefonu (1876), 

odkrycie promieni Roe-

ntgena (1895) odkrycie 

- stosuje pojęcie antysep-

tyka 

- lokalizuje w czasie 

pierwsze wręczenie Na-

grody Nobla (1901), 

pierwszy lot  samolotem 

(1903) 

- identyfikuje postacie 

- lokalizuje w czasie 

pierwszą Wystawę Świa-

tową (1851), opracowa-

nie układu okresowego 

pierwiastków (1869), 

opracowanie szczepionki 

przeciw wściekliźnie 

(1885), powstanie wieży 

- ocenia wpływ postępu 

technicznego na życie 

codzienne 

 



 
 

skiej-Curie, Alexandra 

Grahama Bella, Thomasa 

Alvy Edisona 

- wymienia wynalazki 

techniczne przełomu XIX 

i XX w. 

 

polonu i radu (1898) 

- identyfikuje postacie 

Zygmunta Freuda, Dmi-

trija Mendelejewa, Karo-

la Olszewskiego, Zyg-

munta Wróblewskiego, 

Guglielma Marconiego, 

Aleksandra Popowa, 

Orvilla i Wilbura Wrigh-

tów, Henry’ego Forda 

- wyjaśnia, jakie skutki 

miał wszechstronny roz-

wój nauki w drugiej 

połowie XIX i na począt-

ku XX w.  

- wyjaśnia, jaki wpływ 

miały wynalazki na roz-

wój komunikacji 

- wyjaśnia, jaki wpływ na 

życie codzienne miały 

odkrycia naukowe dru-

giej połowy XIX i po-

czątków XX w. 

 

 

Augusta Comte’a, Gre-

gora Mendla, Iwana 

Pawłowa, Roberta Ko-

cha, Heinricha Hertza, 

Maxa Plancka, Pierre’a 

Curie, Ernsta von Sie-

mensa, Carla Benza, 

Gottlieba Daimlera, Ru-

dolfa Diesla 

- wymienia osiągnięcia 

naukowe w dziedzinie 

nauk przyrodniczych i 

ścisłych 

- omawia zmiany w me-

dycynie i higienie prze-

łomu XIX i XX w. 

- omawia wpływ prze-

mian cywilizacyjnych na 

zmiany ludnościowe na 

przełomie XIX i XX w.  

- przedstawia wkład 

Polaków w rozwój nauki 

na przełomie XIX i XX 

w. 

 

Eiffla (1889) 

- identyfikuje postacie 

Jeana Bernarda Foucaul-

ta, Jamesa Maxwella, 

Ernesta Rutherforda, 

Antoine’a Henriego 

Becquerela, Louisa 

Blériota 

- wyjaśnia, jaki wpływ 

miały wynalazki na roz-

wój technologii produkcji  

- opisuje, jakie były 

przyczyny i skutki wzro-

stu liczby ludności w 

Europie i na świecie 

 

Nowe ideologie i 

ruchy społeczne 

• Demokratyzacja w 

Europie Zachodniej  

• Socjalizm i ruch 

robotniczy 

• Chrześcijańska 

demokracja i 

nacjonalizm 

• Ruch na rzecz 

równouprawnienia 

kobiet 

- stosuje pojęcia demo-

kratyzacja, emancypacja 

- lokalizuje w czasie 

przyznanie praw wybor-

czych kobietom w Polsce 

(1918) 

- wymienia nowe ideolo-

gie i ruchy społeczne, 

które powstały w pierw-

szej połowie XIX w. 

- wymienia postulaty 

ruchu emancypacyjnego 

kobiet 

 

- stosuje pojęcia socjal-

demokracja, chrześcijań-

ska demokracja, nacjona-

lizm  

- lokalizuje w czasie 

przyznanie powszechne-

go prawa wyborczego we 

Francji (1848), ogłosze-

nie Encykliki Rerum 

novarum (1891) 

- identyfikuje postać 

Leona XIII 

- omawia postulaty ideo-

logii socjaldemokratycz-

- stosuje pojęcia rewizjo-

nizm (reformizm), anar-

chizm, syjonizm, sufra-

żystki, feminizm 

- lokalizuje w czasie 

powstanie I Międzynaro-

dówki (1864), powstanie 

II Międzynarodówki 

(1889) 

- identyfikuje postać 

Eduarda Bernsteina  

- wyjaśnia, na czym 

polegał proces demokra-

tyzacji ustrojowej 

- lokalizuje w czasie 

powstanie brytyjskiej 

Partii Pracy (1900) 

- identyfikuje postacie  

Pierre’a Proudhona, 

Michaiła Bakunina, Pio-

tra Kropotkina 

- omawia skutki rozłamu 

w ruchu robotniczym po 

rozwiązaniu I Międzyna-

rodówki 

- wyjaśnia, jakie postula-

ty dzieliły anarchistów od 

socjalistów 

- ocenia skutki demokra-

tyzacji ustrojowej na 

przykładzie Wielkiej 

Brytanii 

- opisuje proces przemian 

ustrojowych we Francji 

w drugiej połowie XIX 

w. 

 



 
 

nej 

- przedstawia okoliczno-

ści powstania ruchu ro-

botniczego 

- wymienia przykłady 

partii politycznych, zwią-

zanych z ruchem robotni-

czym 

- przedstawia założenia 

ideologiczne chrześcijań-

skiej demokracji 

- omawia podstawy ideo-

logiczne nacjonalizmu 

- wskazuje przykłady 

działań na rzecz równou-

prawnienia kobiet 

- wyjaśnia, jaką rolę w 

ruchu robotniczym miała 

odgrywać I i II Między-

narodówka 

- wyjaśnia, jakie skutki 

miała radykalizacja ideo-

logii nacjonalistycznej 

 

- opisuje proces demo-

kratyzacji ustrojowej 

Wielkiej Brytanii 

 

Epoka pozytywi-

zmu 

• Scjentyzm i 

pozytywizm 

• Literatura 

pozytywistyczna 

• Sztuka i architektura 

• Nowe nurty w sztuce  

• Kultura staje się 

masowa 

• Aktywny wypoczynek 

- stosuje pojęcia pozyty-

wizm, impresjonizm, 

secesja 

- identyfikuje postacie 

Émila Zoli, Honoré de 

Balzaca, Wiktora Hugo, 

Claude’a Moneta, Pabla 

Picassa 

- wymienia cechy cha-

rakterystyczne pozytywi-

zmu 

- wymienia cechy kultury 

masowej 

 

- stosuje pojęcia scjen-

tyzm, realizm, naturalizm 

- identyfikuje postacie 

Augusta Comte’a, Fiodo-

ra Dostojewskiego, Au-

gusta Renoira, Vincenta 

van Gogha, Augusta 

Rodina 

- wymienia cechy charak-

terystyczne scjentyzmu  

- wymienia nowe nurty w 

sztuce drugiej połowy 

XIX i początków XX w. 

- wyjaśnia, jakie zjawiska 

i procesy wpłynęły na 

rozwój kultury masowej 

 

- stosuje pojęcia postim-

presjonizm, historyzm,  

symbolizm, kubizm, idea 

olimpizmu, skauting 

- identyfikuje postacie 

Charlesa Dickensa, Lwa 

Tołstoja, Antona Cze-

chowa, Josepha Conrada, 

Édouarda Maneta, Paula 

Gauguina, Paula Cézan-

ne’a, Augusta i Louisa 

Lumière, Gustawa Klim-

ta 

- omawia problematykę 

literatury pozytywistycz-

nej  

- charakteryzuje sztukę i 

architekturę drugiej po-

łowy XIX i początków 

XX w. 

- wyjaśnia, dlaczego 

impresjonizm stanowił 

przewrót w XIX-

- identyfikuje postacie 

Marka Twaina, Jacka 

Londona, Carla Collo-

diego, Edmonda de Ami-

cisa, Berthe Morisot, 

Camille Claudel, Geor-

ges’a Braque’a, Pierre’a 

de Coubertina, Roberta 

Baden-Powella 

- przedstawia, jak zmie-

niło się podejście XIX-

wiecznego społeczeństwa 

do sposobów spędzania 

wolnego czasu przez 

dorosłych i młodzież 

 

- ocenia, jakie znaczenie 

miał wzrost popularności 

kultury fizycznej w XIX 

w. 



 
 

wiecznym malarstwie 

europejskim  

 

Rozdział IV. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku 

Powstanie  

styczniowe 

• Geneza powstania 

styczniowego 

• Wybuch powstania 

• Przebieg walk 

powstańczych 

• Powstanie styczniowe 

na arenie 

międzynarodowej 

• Upadek powstania 

- stosuje pojęcie polskie 

państwo podziemne 

- lokalizuje w czasie  

wybuch powstania stycz-

niowego i ogłoszenie 

manifestu Tymczasowe-

go Rządu Narodowego 

(22 I 1863), objęcie wła-

dzy nad powstaniem 

przez Romualda Traugut-

ta (X 1863) 

- identyfikuje postać 

Romualda Traugutta 

- wymienia przyczyny 

powstania styczniowego 

 

- stosuje pojęcia „biali”, 

„czerwoni”, branka 

- lokalizuje w czasie  

brankę (14/15 I 1863), 

wydanie ukazu o uwłasz-

czeniu (1864), śmierć 

Romualda Traugutta 

(VIII 1864)  

- lokalizuje w przestrzeni 

tereny, które były objęte 

działaniami polskich 

partyzantów 

- identyfikuje postacie 

Aleksandra Wielopol-

skiego, Ludwika Miero-

sławskiego, Stefana Bo-

browskiego, Mariana 

Langiewicza 

- omawia poglądy „bia-

łych” i „czerwonych” na 

kwestię niepodległości 

Polski 

- wymienia wydarzenia, 

które miały wpływ na 

upadek powstania stycz-

niowego 

- przedstawia okoliczno-

ści wybuchu powstania 

styczniowego 

- przedstawia postulaty 

ogłoszone w Manifeście 

Tymczasowego Rządu 

Narodowego 

- charakteryzuje przebieg 

- stosuje pojęcie odwilż 

posewastopolska 

- lokalizuje w czasie 

manifestację na placu 

Zamkowym (IV 1861), 

powołanie Rządu Cywil-

nego (VI 1862), podpisa-

nie konwencji Alvensle-

bena (II 1863), powstanie 

Rządu Narodowego (V 

1863)  

- identyfikuje postacie 

Andrzeja Zamoyskiego, 

Leopolda Kronenberga, 

Jarosława Dąbrowskiego, 

Zygmunta Padlewskiego, 

Zygmunta Felińskiego, 

Teodora Berga, Michaiła 

Murawjowa 

-  omawia politykę Alek-

sandra Wielopolskiego w 

Królestwie Polskim 

- wyjaśnia, co dla miesz-

kańców Królestwa Pol-

skiego przyniosła odwilż 

posewastopolska 

- omawia sytuację w 

Królestwie Polskim 

przed wybuchem po-

wstania styczniowego 

- przedstawia, jaki spo-

sób rozwiązania sprawy 

chłopskiej zaproponowa-

no w Manifeście Tym-

- lokalizuje w czasie 

wprowadzenie stanu 

wojennego (X 1861), 

powstanie Komitetu 

Miejskiego (X 1861), 

powstanie Dyrekcji kra-

jowej (XII 1861) 

- identyfikuje postacie 

Francesca Nulla, Franço-

isa de Rochebrune’a, 

Andrieja Potebni, Józefa 

Haukego-Bosaka, Stani-

sława Brzóski, Aleksan-

dra Waszkowskiego 

- wyjaśnia, co miało 

wpływ na odżycie idei 

niepodległościowych na 

przełomie lat 50. i 60. 

XIX w. 

- wyjaśnia wpływ polity-

ki Aleksandra Wielopol-

skiego na radykalizację 

nastrojów w Królestwie 

Polskim 

- porównuje i ocenia 

programy „białych” i 

„czerwonych”   

- wyjaśnia, kto i dlaczego 

poparł lub potępił po-

wstanie styczniowe 

 

- ocenia stosunek opinii 

międzynarodowej do 

powstania styczniowego 

- omawia przebieg i 

skutki wydarzeń związa-

nych z powstaniem 

styczniowym w swoim 

regionie 



 
 

walk powstańczych 

- przedstawia okoliczno-

ści upadku powstania 

styczniowego 

 

czasowego Rządu Naro-

dowego 

- wyjaśnia, do kogo 

Tymczasowy Rząd Na-

rodowy apelował  

o wspólną walkę prze-

ciwko zaborcy 

- omawia sposób organi-

zacji i funkcjonowania 

polskiego państwa pod-

ziemnego- omawia rolę, 

jaką odegrał Romuald 

Traugutt w powstaniu 

styczniowym  

Zabór rosyjski po 

powstaniu stycz-

niowym 

• Przyczyny upadku 

powstania 

styczniowego 

• Znaczenie powstania 

styczniowego 

• Represje po upadku 

powstania 

styczniowego 

• Postawy Polaków 

wobec zaborców 

- stosuje pojęcie pozyty-

wizm warszawski 

- omawia przyczyny 

upadku powstania  

- wymienia represje wła-

dzy carskiej wobec pol-

skiego szkolnictwa 

 

- stosuje pojęcia noc 

apuchtinowska, lojalizm, 

trójlojalizm 

- lokalizuje w czasie 

wprowadzenie urzędu 

generał-gubernatora 

(1874), początek nocy 

apuchtinowskiej (1879) 

- wyjaśnia, jakie znacze-

nie miało powstanie 

styczniowe dla walk 

Polaków o niepodległość 

- omawia represje wobec 

uczestników powstania  

- charakteryzuje represje 

wobec Królestwa Pol-

skiego 

 

- stosuje pojęcie tajne 

komplety 

- lokalizuje w czasie 

utworzenie Komitetu 

Urządzającego (1864), 

wprowadzenie j. rosyj-

skiego jako urzędowego 

(1866) 

likwidację Banku Pol-

skiego (1885), założenie 

Uniwersytetu Latającego 

(1885), likwidację Szko-

ły Głównej (1869) 

- identyfikuje postacie 

Władysława Czartory-

skiego, Jarosława Dą-

browskiego, Jadwigę 

Szczawińską-Dawidową 

- wyjaśnia, w jaki sposób 

Polacy wyrażali postawę 

opozycyjną wobec poli-

tyki władz zaborczych po 

powstaniu styczniowym 

- wyjaśnia, w jaki sposób 

represje popowstaniowe 

- lokalizuje w czasie 

powstanie zabajkalskie 

(1866), rozpoczęcie li-

kwidacji Kościoła unic-

kiego (1875), powstanie 

Zjednoczenia Emigracji 

Polskiej (1866) 

- wyjaśnia, dlaczego 

stanowisko pozytywi-

stów warszawskich było 

bardziej popularne od 

postawy trójlojalistycznej 

- omawia położenie Ko-

ścioła katolickiego i 

unickiego po powstaniu 

styczniowym 

 

- ocenia postawy Pola-

ków wobec zaborców po 

powstaniu styczniowym 

 



 
 

wpłynęły na życie Pola-

ków pod zaborem rosyj-

skim - omawia postawy 

Polaków wobec rosyj-

skich represji po upadku 

powstania styczniowego 

 

 

Sytuacja w zabo-

rze pruskim i au-

striackim 

• Germanizacyjna 

polityka władz 

niemieckich  

• Postawy Polaków 

wobec germanizacji 

• W walce o polskość 

• Polityka władz 

austriackich i postawy 

Polaków wobec niej 

• Autonomia galicyjska 

- stosuje pojęcie germa-

nizacja 

- lokalizuje w czasie, 

początek strajku dzieci 

polskich we Wrześni 

(1901),  

- identyfikuje postać 

Michała Drzymały  

- wymienia decyzje 

władz pruskich zmierza-

jące do germanizacji 

szkolnictwa 

- wymienia działania 

Polaków, które były 

przykładem walki z ger-

manizacją  

- wymienia instytucje 

życia politycznego, spo-

łecznego i kulturalnego, 

które były przejawem 

autonomii galicyjskiej 

 

- stosuje pojęcia Kultur-

kampf, rugi pruskie 

- lokalizuje w czasie 

Kulturkampf (1871–

1878), powstanie Komi-

sji Kolonizacyjnej 

(1886), rugi pruskie 

(1885–1890), powstanie 

Hakaty (1894),  

- identyfikuje postacie 

Mieczysława Ledóchow-

skiego, Piotra Wawrzy-

niaka  

- omawia politykę kul-

turkampfu w zaborze 

pruskim 

- wyjaśnia, w jaki sposób 

władze pruskie walczyły 

z polskością w sferze 

ekonomicznej 

- omawia postawy Pola-

ków wobec germanizacji 

szkolnictwa i życia go-

spodarczego 

- przedstawia okoliczno-

ści wprowadzenia auto-

nomii w Galicji 

 

- stosuje pojęcie stańczy-

cy 

- lokalizuje w czasie 

wprowadzenie j. nie-

mieckiego jako urzędo-

wego w zaborze pruskim 

(1876), nadanie Galicji 

autonomii (1867), 

uchwalenie noweli osad-

niczej (1904), strajk 

szkolny w Wielkopolsce 

(1906), ustawę kagańco-

wą (1908), ustawę wy-

właszczeniową (1908), 

wprowadzenia j. polskie-

go jako urzędowego w 

Galicji (1859), powołanie 

Sejmu Krajowego 

(1861), powstanie Rady 

Szkolnej Krajowej 

(1867) 

- identyfikuje postacie 

Ferdynanda Hanseman-

na, Hermanna Kenne-

manna, Henryka Tiede-

manna, Agenora Gołu-

chowskiego, Kazimierza 

Badeniego, Józefa Szuj-

skiego, Stanisława Tar-

nowskiego 

- wyjaśnia, jaką rolę 

- stosuje pojęcie  

wiryliści 

- lokalizuje w czasie 

powstanie Towarzystwa 

Przyjaciół Wzajemnego 

Pouczania się i Opieki 

nad Dziećmi „Warta” 

(1894)  

- identyfikuje postacie  

Floriana Stablewskiego, 

Anieli Tułodzieckiej, 

Floriana Ceynowy, Hie-

ronima Derdowskiego, 

Walentego Barczewskie-

go, Antoniego Wolszle-

giera, Jana Liszewskiego, 

Wojciecha Kętrzyńskie-

go, Karola Miarki, Fran-

ciszka Smolki, Kazimie-

rza Grocholskiego 

- omawia działalność 

Polaków walczących o 

polskość Warmii, Mazur, 

Górnego Śląska 

i Pomorza Gdańskiego 

- omawia przyczyny 

łagodzenia polityki władz 

zaborczych wobec Pola-

ków w Galicji 

 

- ocenia postawy Pola-

ków wobec germanizacji 

- ocenia rolę Galicji jako 

ostoi polskiego życia 

narodowego 

- wyjaśnia, dlaczego 

Galicję nazywano pol-

skim Piemontem 



 
 

odgrywała Hakata  

- wyjaśnia, dlaczego 

walkę Polaków z germa-

nizacją w zaborze pru-

skim nazywa się najdłuż-

szą wojną nowoczesnej 

Europy 

- przedstawia poglądy 

konserwatystów krakow-

skich zwanych stańczy-

kami  

Gospodarka  

i społeczeństwo 

ziem polskich 

• Praca organiczna  

i praca u podstaw 

• Rolnictwo w trzech 

zaborach 

• Rozwój przemysłu 

• Przemiany społeczne 

• Asymilacja Żydów 

• Emancypantki  

- stosuje pojęcia praca 

organiczna, praca  

u podstaw 

- lokalizuje w czasie 

powstanie Polskiej Ma-

cierzy Szkolnej (1905) 

- identyfikuje postać, 

Hipolita Cegielskiego  

- wymienia cechy cha-

rakterystyczne pracy 

organicznej i pracy u 

podstaw 

- przedstawia przykłady 

działań w zakresie pracy 

organicznej i pracy u 

podstaw we wszystkich 

trzech zaborach 

 

- stosuje pojęcie asymila-

cja 

- lokalizuje w czasie 

otwarcie Kolei Warszaw-

sko-Wiedeńskiej (1845), 

wynalezienia lampy 

naftowej (1853) 

- identyfikuje postacie 

Ignacego Łukasiewicza, 

Elizy Orzeszkowej 

- omawia kierunki roz-

woju przemysłu w Króle-

stwie Polskim 

- wyjaśnia, jaką rolę 

gospodarczą i społeczną 

odgrywał okręg łódzki 

- przedstawia postulaty i 

działania polskich eman-

cypantek 

 

- stosuje pojęcie syjoniści 

- lokalizuje w czasie 

zniesienie granicy celnej 

między Rosją a Króle-

stwem Polskim (1851) 

- identyfikuje postacie 

Dezyderego Chłapow-

skiego, Karola Marcin-

kowskiego Franciszka 

Stefczyka, Narcyzy Żmi-

chowskiej, Piotra Waw-

rzyniaka 

- charakteryzuje prze-

miany w rolnictwie na 

ziemiach polskich w 

drugiej połowie XIX w. 

- opisuje rozwój przemy-

słu w zaborze pruskim i 

austriackim 

- omawia przyczyny i 

skutki asymilacji Żydów 

- wyjaśnia, jaki wpływ na 

przemiany gospodarcze 

oraz społeczne i narodo-

we na polskiej wsi miało 

uwłaszczenie 

- stosuje pojęcia litwacy, 

sztetl, jidysz, Haskala 

- identyfikuje postacie 

Gustawa Potworowskie-

go, Andrzeja Zamoyskie-

go, Ludwika Zamenhofa 

- porównuje rozwój rol-

nictwa we wszystkich 

trzech zaborach 

- charakteryzuje prze-

miany społeczne na zie-

miach polskich w drugiej 

połowie XIX w. 

- opisuje położenie 

mniejszości żydowskiej 

na ziemiach polskich w 

drugiej połowie XIX w. 

 

- ocenia znaczenie pracy 

organicznej i pracy u 

podstaw dla kształtowa-

nia się nowoczesnego 

narodu polskiego 

 



 
 

Nowe nurty poli-

tyczne 
• Ruch socjalistyczny na 

ziemiach polskich 

• Dwa nurty w polskim 

ruchu socjalistycznym 

• Kształtowanie się 

ruchu narodowego 

• Narodowa Demokracja 

• Rozwój ruchu 

ludowego na ziemiach 

polskich 

• Rewolucja 1905 roku 

w Rosji 

• Rewolucja 1905 roku 

na ziemiach polskich 

• Skutki rewolucji z lat 

1905–1907 na 

ziemiach polskich  

- lokalizuje w czasie 

rewolucje socjalistyczną 

(1905–1907) 

- identyfikuje postacie 

Józefa Piłsudskiego, 

Romana Dmowskiego, 

Wincentego Witosa 

- wymienia polskie partie 

polityczne reprezentujące 

ruch socjalistyczny, lu-

dowy i narodowy 

- omawia skutki rewolu-

cji 1905–1907 na zie-

miach polskich 

 

- stosuje pojęcie solida-

ryzm narodowy 

- lokalizuje w czasie 

działalność Wielkiego 

Proletariatu (1882-1885), 

powstanie Polskiej Partii 

Socjalistycznej (1892), 

powstanie Socjaldemo-

kracji Królestwa Polskie-

go (1893), powstanie 

Ligi Narodowej (1893), 

powstanie Stronnictwa 

Ludowego (1895), zało-

żenie Stronnictwa Naro-

dowo-Demokratycznego 

(1897), powstanie Pol-

skiego Stronnictwa Lu-

dowego (1903), krwawą 

niedzielę w Petersburgu 

(22 I 1905), strajki szkol-

ne na ziemiach polskich 

(1905–1908) 

, , ,  

- identyfikuje postacie 

Ludwika Waryńskiego,  

Bolesława Limanowskie-

go, Stanisława Wojcie-

chowskiego, Ignacego 

Daszyńskiego, Wojcie-

cha Korfantego, Mikołaja 

II 

- wymienia postulaty 

programowe polskiego 

ruchu socjalistycznego, 

ludowego i narodowego 

- wyjaśnia, dlaczego 

doszło do wybuchu rewo-

lucji 1905-1907 w Rosji i 

na ziemiach polskich 

- stosuje pojęcie serwitu-

ty 

- lokalizuje w czasie 

utworzenie Ligi Polskiej 

(1887), powstanie Pol-

skiej Partii Socjalno-

Demokratycznej Galicji i 

Śląska Cieszyńskiego 

(1897), powstanie robot-

nicze w Łodzi (VI 1905) 

- identyfikuje postacie 

Ludwika Kulczyckiego, 

Juliana Marchlewskiego, 

Róży Luksemburg, Zyg-

munta Balickiego, Stani-

sława Stojałowskiego, 

Marii i Bolesława Wy-

słouchów 

- omawia proces budo-

wania polskiego ruchu 

narodowego 

- omawia okoliczności 

powstania ruchu ludowe-

go 

- przedstawia przebieg 

rewolucji 1905–1907 na 

ziemiach polskich 

- przedstawia cele straj-

ków szkolnych w latach 

1905–1908 

 

 

- lokalizuje w czasie 

rozłam w Polskiej Partii 

Socjalistycznej (1906), 

rozłam w Polskim Stron-

nictwie Ludowym (1913) 

- identyfikuje postacie 

Aleksandra Sulkiewicza, 

Aleksandra Malinow-

skiego, Jana Ludwika 

Popławskiego, Zygmunta 

Miłkowskiego, Karola 

Lewakowskiego, Jana 

Stapińskiego 

- porównuje cele i zało-

żenia programowe PPS i 

SDKPiL 

- omawia rozwój partii 

socjalistycznych, naro-

dowych i ludowych na 

ziemiach polskich 

- lokalizuje w przestrzeni 

ośrodki wystąpień robot-

niczych w okresie rewo-

lucji z lat 1905–1907 

 

– ocenia  skutki rewolucji 

1905–1907 na ziemiach 

polskich 



 
 

 

Polska kultura i 

nauka przełomu 

XIX i XX wieku 

• Polski pozytywizm 

• Rola historii  

w polskiej kulturze 

• Młoda Polska 

• Malarstwo i rzeźba 

przełomu  

XIX i XX wieku 

• Polska nauka w drugiej 

połowie  

XIX wieku 

• Polscy naukowcy  

na świecie 

- stosuje pojęcia pozyty-

wizm warszawski, Młoda 

Polska (modernizm) 

- lokalizuje w czasie 

pozytywizm w kulturze 

polskiej (1864–1890), 

okres Młodej Polski  

w kulturze polskiej 

(1890–1918) 

- identyfikuje postacie 

Bolesława Prusa, Henry-

ka Sienkiewicza, Jana 

Matejki, Marii Skłodow-

skiej-Curie 

- wymienia przykłady 

dzieł tworzonych „ku 

pokrzepieniu serc” 

 

- stosuje pojęcie malar-

stwo historyczne 

- lokalizuje w czasie 

Nagrodę Nobla z fizyki 

dla Marii Skłodowskiej-

Curie (1903), Literacką 

Nagrodę Nobla dla Hen-

ryka Sienkiewicza 

(1905), Nagrodę Nobla z 

chemii dla Marii Skło-

dowskiej-Curie (1911)  

- identyfikuje postacie 

Elizy Orzeszkowej, Ste-

fana Żeromskiego, Wła-

dysława Reymonta, Sta-

nisława Wyspiańskiego, 

Ignacego Jana Paderew-

skiego  

- omawia problematykę 

polskiej literatury pozy-

tywistycznej  

- wyjaśnia, jaką rolę 

odgrywała historia w 

polskiej kulturze 

 

- stosuje pojęcia war-

szawska i krakowska 

szkoła historyczna, etno-

grafia 

- identyfikuje postacie 

Aleksandra Świętochow-

skiego, Marii Konopnic-

kiej, Adama Asnyka, 

Juliusza i Wojciecha 

Kossaków, Stanisława 

Przybyszewskiego, Jana 

Kasprowicza, Kazimierza 

Przerwy-Tetmajera, Ga-

brieli Zapolskiej, Stani-

sława Witkiewicza, Jacka 

Malczewskiego, Leona 

Wyczółkowskiego, Józe-

fa Mehoffera, Olgi Bo-

znańskiej,Heleny Mo-

drzejewskiej, Zygmunta 

Wróblewskiego, Karola 

Olszewskiego, Kazimie-

rza Funka, Edmunda 

Biernackiego, Wacława 

Sierpińskiego 

- wyjaśnia, jaką rolę 

odgrywała inteligencja w 

okresie pozytywizmu 

-  omawia cechy charak-

terystyczne literatury i 

sztuki okresu Młodej 

Polski 

- stosuje pojęcia neoro-

mantyzm, bohema (cyga-

neria) 

- identyfikuje postacie  

Juliana Ochorowicza, 

Michała Bobrzyńskiego, 

Józefa Szujskiego, Tade-

usza Korzona, Włady-

sława Smoleńskiego, 

Artura Górskiego, Tade-

usza Micińskiego, Mie-

czysława Karłowicza, 

Feliksa Nowowiejskiego, 

Karola Szymanowskiego, 

Edmunda Strzeleckiego, 

Ernesta Malinowskiego, 

Ignacego Domeyki, Jana 

Czerskiego, Benedykta 

Dybowskiego, Rudolfa 

Modrzejewskiego, Broni-

sława Piłsudskiego, Ka-

zimierza Prószyńskiego, 

Jana Szczepanika, Oskara 

Kolberga 

- porównuje poglądy 

krakowskiej i warszaw-

skiej szkoły historycznej 

- omawia dorobek pol-

skich naukowców działa-

jących w drugiej połowie 

XIX i na początku XX w. 

 

- ocenia wkład twórców 

okresu pozytywizmu i 

Młodej Polski w rozwój 

kultury narodowej 

- omawia wkład polskich 

naukowców w rozwój 

państw ameryki połu-

dniowej i badania nad 

środowiskiem przyrodni-

czym Syberii 

Rozdział V. I wojna światowa 

Przyczyny świa-

towego konfliktu 

• Międzynarodowy 

układ sił 

• Powstanie sojuszy 

- stosuje pojęcia trój-

przymierze, trójporozu-

mieniem (ententa) 

- stosuje pojęcia belle 

epoque, państwa central-

ne, kocioł bałkański 

- lokalizuje w czasie 

zawiązanie sojuszu Fran-

cji z Rosją (1892), zdo-

- stosuje pojęcie Weltpo-

litik 

- charakteryzuje między-

- ocenia wpływ sytuacji 

na Bałkanach na wybuch 

konfliktu światowego 



 
 

• Wojna rosyjsko-

japońska 

• Wyścig zbrojeń 

• Kocioł bałkański 

- lokalizuje w czasie 

wojnę japońsko-rosyjską 

(1904–1905) 

- lokalizuje w przestrzeni 

państwa wchodzące w 

skład trójprzymierza i 

trójporozumienia 

- wyjaśnia, dlaczego 

ukształtowały się trój-

przymierze i trójporozu-

mienie 

- lokalizuje w czasie 

zawarcie trójprzymierza 

(1882), powstanie enten-

ty (1904), I wojnę bał-

kańską (1912–1913), II 

wojnę bałkańską (1913) 

- identyfikuje postać  

Wilhelma II 

- omawia proces tworze-

nia się bloków politycz-

no-militarnych przez I 

wojną światową 

- wymienia cele, które 

skłaniały mocarstwa 

europejskie do zwierania 

sojuszy 

- wyjaśnia, dlaczego 

sytuację na Bałkanach 

nazywano „kotłem bał-

kańskim” 

bycie Port Artur przez 

Japonię (1905), bitwę 

pod Cuszimą (1905), 

przyłączenie się Rosji do 

ententy (1907), aneksję 

Bośni przez Austro-

Węgry (1908) 

- lokalizuje w przestrzeni 

państwa, które na skutek 

wojen bałkańskich uzy-

skały największe zdoby-

cze 

terytorialne 

- omawia przyczyny, 

przebieg i skutki wojny 

rosyjsko-japońskiej 

- wyjaśnia, na czym 

polegał wyścig zbrojeń 

na początku XX w. 

- przedstawia skutki 

wojen bałkańskich 

narodowy układ sił na 

przełomie XIX i XX w. 

- wyjaśnia, jakie skutki 

miało prowadzenie 

Weltpolitik przez Niem-

cy 

- wyjaśnia, jak polityka 

Niemiec na przełomie 

XIX i XX w. wpłynęła na 

światowy układ sił 

- opisuje sytuację na 

Bałkanach na początku 

XX w. 

 

 

Fronty Wielkiej 

Wojny 

• Zamach w Sarajewie 

• Wybuch I wojny 

światowej 

• Nieudana wojna 

błyskawiczna 

• Wojna pozycyjna na 

froncie zachodnim 

• Front wschodni 

• Front bałkański i 

włoski 

- stosuje pojęcia wojna 

błyskawiczna, wojna 

pozycyjna 

- lokalizuje w czasie 

wybuch I wojny świato-

wej (28 VII 1914) 

- lokalizuje w czasie i 

przestrzeni zamach na 

arcyksięcia Franciszka 

Ferdynanda  

- wyjaśnia, na czym 

polegał plan wojny bły-

skawicznej 

- charakteryzuje sposób 

prowadzenia wojny po-

zycyjnej 

  

- stosuje pojęcie  wojna 

manewrowa 

- lokalizuje w czasie 

zamach w Sarajewie (VI 

1914), bitwę nad Marną 

(IX 1914), wystąpienia 

Włoch z trójprzymierza 

(1915), bitwę pod Ver-

dun (II-XII 1916), bitwę 

nad Sommą (VII-XI 

1917), ,  

- lokalizuje w czasie i 

przestrzeni bitwę pod 

Tannenbergiem (VIII 

1914) 

- identyfikuje postacie 

Franciszka Ferdynanda 

Habsburga, Alfreda von 

- lokalizuje w czasie i 

przestrzeni bitwę o Gal-

lipoli (1915-1916), bitwę 

pod Gorlicami (1915) 

- lokalizuje w przestrze-

nia państwa, które 

uczestniczyły w wojnie 

po stronie państw cen-

tralnych lub ententy 

- identyfikuje postacie 

Ferdynanda Focha, Paula 

von Hindenburga 

- omawia polityczne 

konsekwencje zamachu 

w Sarajewie 

- wyjaśnia, jaką rolę 

odgrywały nowe rodzaje 

broni zastosowane na 

- lokalizuje w czasie 

przystąpienie Japonii do 

wojny po stronie ententy 

(1914), przystąpienie 

Turcji do wojny po stro-

nie państw centralnych 

(1914), przystąpienie 

Bułgarii do wojny po 

stronie państw central-

nych (1915), przystąpie-

nie Rumunii do wojny po 

stronie ententy (1916), 

przystąpienie Grecji do 

wojny po stronie ententy 

(1917) 

- identyfikuje postać 

Gawriło Principa 

- omawia zmiany w skła-

- ocenia skuteczność 

wojny pozycyjnej i ma-

newrowej  

 



 
 

Schlieffena 

- wyjaśnia, na czym 

polegał tzw. efekt domi-

na w przypadku wybuchu 

I wojny światowej 

- omawia okoliczności, w 

jakich załamał się nie-

miecki plan wojny bły-

skawicznej 

- wyjaśnia, na czym 

polegała wojna manew-

rowa  

froncie zachodnim 

- omawia przebieg dzia-

łań wojennych na froncie 

zachodnim i wschodnim 

- wymienia kluczowe 

momenty w przebiegu 

działań wojennych na 

froncie wschodnim i 

zachodnim w latach 

1914-1916 

 

dzie trójprzymierza i 

trójporozumienia 

-  omawia różnice mię-

dzy działaniami zbroj-

nymi na froncie wschod-

nim i zachodnim 

- opisuje działania wo-

jenne na froncie bałkań-

skim i włoskim 

 

Rewolucje w Rosji • Rewolucja lutowa 

• Okres dwuwładzy 

• Rewolucja 

październikowa 

• Wojna domowa 

• Rosja po rewolucji 

- stosuje pojęcia rewolu-

cja lutowa, rewolucja 

październikowa  

- lokalizuje w czasie 

wybuch rewolucji luto-

wej (III 1917), wybuch 

rewolucji październiko-

wej (6/7 XI 1917) 

- identyfikuje postacie 

Mikołaja II, Włodzimie-

rza Lenina 

- omawia skutki rewolu-

cji październikowej 

 

- stosuje pojęcia dwuwła-

dza, bolszewicy, dyktatu-

ra proletariatu  

- lokalizuje w czasie 

powołanie Rządu Tym-

czasowego (III 1917), 

podpisanie pokoju brze-

skiego (3 III 1918), woj-

nę domową (1919–1920) 

- identyfikuje postacie 

Aleksandra Kiereńskie-

go, Lwa Trockiego, Fe-

liksa Dzierżyńskiego 

- wymienia przyczyny i 

skutki rewolucji lutowej 

- charakteryzuje okres 

dwuwładzy w Rosji 

- wyjaśnia, jaką rolę 

odegrał Włodzimierz 

Lenin w czasie rewolucji 

rosyjskich 

- wyjaśnia, dlaczego 

Rosja po rewolucji stała 

się państwem totalitar-

nym 

- stosuje pojęcie tezy 

kwietniowe  

- lokalizuje w czasie 

abdykację Mikołaja II 

(III 1917), ogłoszenie tez 

kwietniowych (IV 1917), 

uchwalenie konstytucji 

rosyjskiej (VII 1918), 

egzekucję rodziny car-

skiej (VII 1918) 

- identyfikuje postać 

Grigorija Rasputina  

- omawia sytuację mili-

tarną, polityczną i gospo-

darczą w Rosji do 1917 r. 

- wyjaśnia, dlaczego 

bolszewicy w okresie 

dwuwładzy cieszyli się 

rosnącym poparciem 

- opisuje przebieg rewo-

lucji październikowej 

- omawia proces budo-

wania ZSRS 

- przedstawia przyczyny 

wojny domowej  

- przedstawia metody, 

jakie stosowali bolszewi-

- stosuje pojęcia mien-

szewicy, eserowcy, kade-

ci 

- identyfikuje postacie 

Jurija Martowa, Wiktora 

Czernowa, Pawła Miłu-

kowa, Antona Denikina, 

Aleksandra Kołczaka, 

Piotra Wrangla 

- omawia i porównuje 

programy rosyjskich 

stronnictw politycznych 

- wyjaśnia, co przyczyni-

ło się do sukcesu Armii 

Czerwonej w wojnie 

domowej 

- wyjaśnia, co skłoniło 

Lenina do brutalnej roz-

prawy z carem i jego 

rodziną 

 

- ocenia metody stoso-

wane przez bolszewików 

w celu umocnienia swo-

jej władzy 

- omawia wpływ rewolu-

cji rosyjskich na układ sił 

w Europie podczas I 

wojny światowej 

 



 
 

cy  w celu umocnienia 

swojej władzy 

Klęska państw 

centralnych 
• Wojna na morzach 

• Przystąpienie Stanów 

Zjednoczonych  

do wojny 

• Sytuacja państw 

centralnych 

• Klęska państw 

centralnych 

• Rewolucja  

w Niemczech 

• Skutki Wielkiej Wojny 

- stosuje pojęcie nieo-

graniczona wojna pod-

wodna 

- lokalizuje w czasie 

przystąpienie USA do 

wojny (IV 1917), rozejm 

w Compiègne i zakoń-

czenie I wojny światowej 

(11 XI 1919) 

- identyfikuje postać 

Thomasa Woodrowa 

Wilsona 

- wymienia założenia 

planu pokojowego Tho-

masa Woodrowa Wilsona 

- omawia postanowienia 

rozejmu w Compiègne 

 

- lokalizuje w czasie 

rozpoczęcie przez Niem-

cy nieograniczonej wojny 

podwodnej (1915), pokój 

brzeski (3 III 1918), 

rewolucję listopadową w 

Niemczech (XI 1918 – 

IV 1919) 

- identyfikuje postać 

Karola I Habsburga 

- wyjaśnia okoliczności i 

skutki zawarcia pokoju w 

Brześciu 

- przedstawia skutki 

polityczne, gospodarcze i 

społeczne Wielkiej Woj-

ny 

- stosuje pojęcie Mitte-

leuropa 

- lokalizuje w czasie 

kapitulację Austro-

Węgier (3 XI 1918) 

- lokalizuje w czasie i 

przestrzeni II bitwę nad 

Marną (VIII 1918) 

- wyjaśnia, dlaczego 

Niemcy zdecydowały się 

na nieograniczoną wojnę 

podwodną 

- wyjaśnia, jakie skutki 

przyniosła nieograniczo-

na wojna podwodna 

- przedstawia okoliczno-

ści przystąpienia stanów 

Zjednoczonych do wojny 

- wyjaśnia, dlaczego 

państwa centralne ponio-

sły klęskę w I wojnie 

światowej 

 

- lokalizuje w czasie 

wysłanie depeszy Zim-

mermanna (I 1917) 

- lokalizuje w czasie i 

przestrzeni bitwę ju-

tlandzką (V-VI 1916) 

- identyfikuje postaci 

Arthura Zimmermanna i 

Heinricha von Eckardta  

Karola I Habsburga 

- omawia problemy, z 

jakimi zmagały się pań-

stwa centralne po 1916 r.  

- omawia przebieg i 

skutki rewolucji listopa-

dowej w Niemczech 

 

– ocenia polityczne, 

ekonomiczne i społeczne 

skutki I wojny światowej 

– ocenia wpływ sposo-

bów  prowadzenia dzia-

łań zbrojnych na totalny 

charakter I wojny świa-

towej 

Polacy na frontach 

Wielkiej Wojny 

• Polacy u boku państw 

centralnych 

• Legiony Polskie u 

boku Austro-Węgier 

• Formacje polskie u 

boku Rosji 

• Szlak bojowy 

Legionów Polskich 

• Wojsko polskie we 

Francji 

- stosuje pojęcie Legiony 

Polskie 

- lokalizuje w czasie 

sformowanie Legionów 

Polskich (VIII 1914) 

- identyfikuje postać 

Józefa Piłsudskiego 

- wyjaśnia, jakie były 

zasługi Józefa Piłsud-

skiego dla tworzenia 

polskich formacji woj-

skowych w czasie I woj-

ny światowej 

- stosuje pojęcia kryzys 

przysięgowy, Błękitna 

Armia 

- lokalizuje w czasie 

wymarsz Kompanii Ka-

drowej (VIII 1914), 

sformowanie Błękitnej 

Armii (VI 1917), kryzys 

przysięgowy (VII 1917) 

- lokalizuje w czasie i 

przestrzeni bitwę pod 

Rokitną (VI 1915), bitwę 

pod Kostiuchnówką (VII 

- stosuje pojęcie bajoń-

czycy 

- lokalizuje w czasie 

powstanie bajończyków 

(VIII 1914), powstanie 

Polskiej Organizacji 

Wojskowej (X 1914) 

- lokalizuje w czasie i 

przestrzeni bitwę pod 

Limanową (XII 1914) 

- identyfikuje postać 

Edwarda Rydza-

Śmigłego 

- lokalizuje w czasie 

powstanie Komisji Tym-

czasowej Skonfederowa-

nych Stronnictw Niepod-

ległościowych (1912), 

powstanie Centralnego 

Komitetu Narodowego 

(VII 1914), powstanie 

Naczelnego Komitetu 

Narodowego (VIII 1914), 

powstanie Komitetu 

Narodowego Polskiego 

(XI 1914), powstanie 

- ocenia, jakie znaczenie 

dla Polaków mogła mieć 

walka w wojnie toczonej 

przez zaborców 

- ocenia, czy polskie 

jednostki wojskowe wal-

czące w czasie I wojny 

światowej spełniły po-

kładane w nich nadzieje 



 
 

- wymienia polskie for-

macje wojskowe walczą-

ce po stronie państw 

centralnych i ententy 

1917), bitwę pod Kanio-

wem (V 1918) 

- identyfikuje postacie 

Józefa Hallera, Romana 

Dmowskiego, Ignacego 

Jana Paderewskiego 

- omawia polityczne 

koncepcje niepodległo-

ściowe w Galicji i Króle-

stwie Polskim 

- przedstawia skutki 

kryzysu przysięgowego 

- przedstawia okoliczno-

ści powstania Legionów 

Polskich 

- wyjaśnia, jaką rolę 

miała odegrać I Kompa-

nia Kadrowa 

- omawia szlak bojowy 

Legionów Polskich 

- wyjaśnia, w jakim celu 

powołano Polską Organi-

zację Wojskową 

- przedstawia formacje 

polskie, które powstały u 

boku Rosji 

 

Komitetu Narodowego 

Polskiego w Lozannie 

(1917) 

- identyfikuje postacie 

Tadeusza Kasprzyckiego, 

Władysława Prażmow-

skiego ps. Belina 

- omawia proces formo-

wania wojska polskiego 

we Francji 

- omawia genezę Legio-

nów Polskich 

 

Sprawa polska na 

arenie międzyna-

rodowej 

• Sprawa polska na 

początku wojny 

• Państwa centralne 

wobec sprawy polskiej 

• Sprawa polska w 

polityce państw ententy 

• Polacy na konferencji 

pokojowej w Paryżu 

- lokalizuje w czasie 

wydanie Manifestu 

dwóch cesarzy (5 XI 

1916), orędzie Thomasa 

Woodrowa Wilsona (8 I 

1918), traktat wersalski 

(28 VI 1919) 

- identyfikuje postacie, 

Thomasa Woodrowa 

Wilsona, Ignacego Jana 

Paderewskiego, Romana 

Dmowskiego 

- wymienia postanowie-

nia Aktu 5 listopada  

- wyjaśnia, dlaczego plan 

pokojowy prezydenta T. 

W. Wilsona miał przeło-

mowe znaczenie dla 

sprawy polskiej  

 

- stosuje pojęcie mały 

traktat wersalski 

- lokalizuje w czasie 

powołanie Rady Regen-

cyjnej (IX 1917), konfe-

rencję pokojową w Pary-

żu (18 I 1919–21 I 1920) 

- identyfikuje postacie 

Wilhelma II,  Franciszka 

Józefa, Mikołaja II 

- wymienia dokumenty 

dotyczące sprawy pol-

skiej wydawane przez 

państwa centralne i pań-

stwa ententy prawne 

- przedstawia postano-

wienia konferencji poko-

jowej w Paryżu dotyczą-

ce Polski 

 

- lokalizuje w czasie 

odezwę księcia Mikołaja 

(VIII 1914), odezwę 

Mikołaja II (XII 1916) 

- identyfikuje postacie 

Aleksandra Kakowskie-

go, Józefa Ostrowskiego, 

Zdzisława Lubomirskie-

go, Jana Kucharzewskie-

go 

- omawia stosunek pań-

stw zaborczych do spra-

wy polskiej w momencie 

wybuchu wojny 

- wyjaśnia, w jaki sposób 

władze niemieckie i 

austriackie realizowały 

obietnice zawarte w 

Akcie 5 listopada  

- wyjaśnia, co miało 

wpływ na zmianę w 

stanowisku Rosji wobec 

sprawy polskiej 

- lokalizuje w czasie 

powołanie Tymczasowej 

Rady Stanu (I 1917), 

powołanie rządu Jana 

Kucharzewskiego (XI 

1917) 

- charakteryzuje stosunek 

państw centralnych do 

sprawy polskiej 

- omawia przemiany, 

jakie zachodziły w sta-

nowisku Rosji wobec 

sprawy polskiej 

 

- ocenia znaczenie Aktu 

5 listopada dla narodu  

polskiego 

- ocenia rolę, jaką w 

propagowaniu sprawy 

polskiej w latach 1914–

1919 odegrał Ignacy Jan 

Paderewski 



 
 

Rozdział VI. Świat po I wojnie światowej 

Ład wersalski • Traktat wersalski 

• Rozpad Austro-Węgier 

• Traktaty z Bułgarią i 

Turcją 

• Nowe państwa w 

Europie 

• Liga Narodów 

• Mały traktat wersalski 

• Pierwsze koncepcje 

zjednoczenia Europy 

- stosuje pojęcie Liga 

Narodów 

- lokalizuje w czasie 

traktat wersalski (28 VI 

1919), powstanie Ligi 

Narodów (I 1920) 

- lokalizuje w przestrzeni 

nowe kraje, które po-

wstały w Europie po 

1918 r. 

- wymienia postanowie-

nia traktatu wersalskiego 

 

- stosuje pojęcie mały 

traktat wersalski 

- lokalizuje w czasie 

traktat w Saint-Germain z 

Austrią (IX 1919), traktat 

w Neuilly z Bułgarią (XI 

1919), traktat w Trianon 

z Węgrami (VI 1920), 

traktat w Sèvres z Turcją 

(VIII 1920), traktat w 

Lozannie (VII 1923) 

- wymienia postanowie-

nia pokojów z Austrią, 

Węgrami, Bułgarią i 

Turcją 

- wyjaśnia przyczyny 

powstania Ligi Narodów 

 

- stosuje pojęcie ruch 

paneuropejski 

- lokalizuje w czasie 

dołączenia Niemieć do 

Ligii Narodów (1926), 

dołączenia ZSRS do Ligi 

Narodów (1934) 

- lokalizuje w przestrzeni 

postanowienia traktatu 

wersalskiego  

- identyfikuje postać 

Mustafy Kemala Paszy 

- wyjaśnia okoliczności, 

w jakich doszło do roz-

padu Austro-Węgier 

- omawia strukturę orga-

nizacyjną Ligi Narodów 

- wyjaśnia, dlaczego 

doszło do przyjęcia tzw. 

małego traktatu wersal-

skiego 

- identyfikuje postacie 

Richarda Coudenhove- 

Kalergiego, Aristide’a 

Brianda, Franka Kellogga 

- wyjaśnia, w jakich 

okolicznościach doszło 

do upadku sułtanatu w 

Turcji 

- omawia pierwsze kon-

cepcje zjednoczenia 

Europy 

- omawia nowy układ sił 

w Europie po zakończe-

niu I wojny światowej 

 

- ocenia skutki wprowa-

dzenia tzw. małego trak-

tatu wersalskiego 

- ocenia rolę Ligi Naro-

dów w okresie między-

wojennym 

- ocenia, jakie znaczenie 

miały w okresie między-

wojennym ruchy na rzecz 

zjednoczenia Europy 

ZSRS – imperium 

komunistyczne 

• Powstanie ZSRS 

• Gospodarka ZSRS 

• Rządy Stalina 

• Kult jednostki 

• Międzynarodowa 

działalność 

Kominternu 

• Zbrodnie sowieckie 

przed II wojną 

światową 

• Rywalizacja i 

współpraca ZSRS i 

Niemiec 

- stosuje pojęcia Nowa 

Polityka Ekonomiczna, 

kult jednostki 

- lokalizuje w czasie 

utworzenie ZSRS (XII 

1922) 

- identyfikuje postacie 

Włodzimierza Lenina, 

Józefa Stalina 

- omawia zasady Nowej 

Polityki Ekonomicznej  

- wyjaśnia, na czym 

polegał kult jednostki w 

ZSRS 

 

- stosuje pojęcia komu-

nizm wojenny, czystki, 

łagier, Gułag 

- lokalizuje w czasie 

funkcjonowanie NEP 

(1921–1928), traktat w 

Rapallo (IV 1922), po-

czątek rządów Stalina 

(1924), , pakt Ribben-

trop–Mołotow 

(23.08.1939) 

- identyfikuje postacie 

Lwa Trockiego, Joachi-

ma von Ribbentropa, 

Wiaczesława Mołotowa 

- omawia okoliczności 

- stosuje pojęcia Między-

narodówka Komuni-

styczna (Komintern), 

kolektywizacja rolnictwa, 

sowchoz, kołchoz, front 

ludowy 

- lokalizuje w czasie 

wielką czystkę (1936–

1938), Wieli Głód na 

Ukrainie (1932–1933), 

operację polską NKWD 

(1937–1938) 

- lokalizuje w przestrzeni 

obszar głodu w latach 

1932–1933; regiony, w 

których znalazły się 

- lokalizuje w czasie 

powołanie Kominter-nu 

(1919) 

- identyfikuje postacie 

Grigorija Zinowiewa, 

Lwa Kamieniewa, Niko-

łaja Bucharina 

- omawia działalność 

Kominternu 

- przedstawia metody, 

jakimi Józef Stalin po-

zbywał się swoich prze-

ciwników politycznych 

- wyjaśnia, dlaczego 

Józef Stalin zdecydował 

się na zbliżenie politycz-

- ocenia politykę Józefa 

Stalina wobec przeciwni-

ków politycznych  i wła-

snego narodu 

- ocenia, jakie skutki 

przyniosło zrealizowanie 

w praktyce planu budowy 

państwa komunistyczne-

go 

 



 
 

powstania ZSRS 

- wyjaśnia, na czym 

polegał komunizm wo-

jenny i jakie niósł ze sobą 

skutki gospodarcze  

- wyjaśnia, w jakim celu 

wprowadzono kult Józefa 

Stalina w ZSRS 

- wyjaśnia, na czym 

polegał i jak działał sys-

tem łagrów w ZSRS 

- opisuje relacje radziec-

ko-niemieckie w okresie 

międzywojennym 

największe skupiska 

łagrów 

- wymienia i opisuje 

etapy przebudowy go-

spodarki ZSRS 

- wyjaśnia, jakie cele 

gospodarcze przyświeca-

ły władzy radzieckiej po 

1928 r. 

- omawia skutki kolek-

tywizacji rolnictwa w 

ZSRS 

- przedstawia przykłady 

zbrodni sowieckich przed 

II wojną światową 

- charakteryzuje sposób 

sprawowania władzy 

przez Józefa Stalina 

ne z III Rzeszą 

- wyjaśnia, na czym 

polegał fasadowy charak-

ter ZSRS jako państwa 

federacyjnego 

 

Czas Wielkiego 

Kryzysu 
• Skutki I wojny 

światowej 

• Czas koniunktury 

• Wielki kryzys 

• New Deal 

- stosuje pojęcia Wielki 

Kryzys, New Deal,  

- lokalizuje w czasie  

Wielki Kryzys (1929-

1933), wprowadzenie 

planu New Deal (1933) 

- wymienia zjawiska i 

procesy charakterystycz-

ne dla Wielkiego Kryzy-

su 

- omawia założenia New 

Deal  

 

- stosuje pojęcia inflacja, 

hiperinflacja, koniunktu-

ra, "czarny czwartek”, 

nacjonalizacja, interwen-

cjonizm  

- lokalizuje w czasie 

„czarny czwartek” (24 X 

1929) 

- identyfikuje postacie 

Franklina Delano Roo-

sevelta 

- charakteryzuje gospo-

darcze i społeczne skutki 

I wojny światowej 

- przedstawia działania 

podjęte w ramach reali-

zacji New Deal  

- stosuje pojęcia bańka 

kredytowa, deflacja, 

autarkia, handel barte-

rowy, etatyzm, monopol, 

keynesizm 

- lokalizuje w czasie 

hiperinflację w Europie 

(1923), okupację Zagłę-

bia Ruhry przez aliantów 

(1923–1925) 

- identyfikuje postać 

Johna Keynesa 

- wyjaśnia, z jakiego 

powodu po I wojnie 

światowej pojawiło się 

zjawisko hiperinflacji 

- wyjaśnia, jakie skutki 

gospodarcze miała tzw. 

bańka kredytowa w USA 

- lokalizuje w czasie 

epidemię grypy hiszpanki 

(1918–1920) 

- przedstawia, w jaki 

sposób państwa europej-

skie próbowały chronić 

swoją gospodarkę przed 

Wielkim Kryzysem 

 

- ocenia rolę keynesizmu 

w wychodzeniu USA i 

państw europejskich z 

Wielkiego Kryzysu 

- ocenia skutki Wielkiego 

Kryzysu 



 
 

Rozwój faszyzmu i 

nazizmu 
• Kryzys demokracji w 

Europie 

• Narodziny włoskiego 

faszyzmu 

• Republika Weimarska 

• Powstanie nazizmu 

• Przejęcie władzy przez 

Hitlera 

• Rządy Hitlera 

• Społeczeństwo III 

Rzeszy 

• Początki zbrodni 

hitlerowskich 

- stosuje pojęcia faszyzm, 

ruch narodowosocjali-

styczny (nazizm), Führer 

- lokalizuje w czasie 

początek rządów Musso-

liniego (1922), początek 

rządów Hitlera (I 1933) 

- identyfikuje postacie 

Benita Mussoliniego, 

Adolfa Hitlera 

- wymienia założenia 

doktryny faszyzmu i 

nazizmu 

 

- stosuje pojęcie Duce 

- lokalizuje w czasie 

marsz na Rzym (1922), 

traktaty w Locarno 

(1925), „noc długich 

noży” (1934), ustawy 

norymberskie (1935), 

„noc kryształową” (1938) 

- identyfikuje postacie 

Heinricha Himmlera, 

Josefa Goebbelsa 

- omawia działania, jakie 

podjął Benito Mussolini 

w celu utworzenia pań-

stwa faszystowskiego we 

Włoszech 

- omawia przyczyny 

narodzin nazizmu w 

Niemczech 

- wyjaśnia, w jakich 

okolicznościach Adolf 

Hitler przejął władzę w 

Niemczech 

- omawia proces tworze-

nia niemieckiego pań-

stwa nazistowskiego 

- omawia metody, które 

stosowali naziści w celu 

stworzenia posłusznego 

sobie społeczeństwa 

- przedstawia rolę, jaką 

odgrywała propaganda w 

nazistowskich Niem-

czech 

- wymienia działania 

nazistów, które miały 

prowadzić do ekstermi-

nacji Żydów w Niem-

czech 

- stosuje pojęcia protek-

cjonizm gospodarczy, 

eugenika 

- lokalizuje w czasie 

powstanie ruchu faszy-

stowskiego we Włoszech 

(1919), pucz monachijski 

(1923), pakty laterańskie 

(1929), Republikę Wei-

marską (1919–1933), 

rozpoczęcie zbrojeń 

przez Niemcy (1935), 

remilitaryzację Nadrenii 

(1936) 

- identyfikuje postacie 

Wiktora Emanuela III, 

Paula von Hindenburga 

- wyjaśnia, dlaczego 

Europa w końcu lat 20. i 

na początku lat 30. XX 

w. przeżywała kryzys 

demokracji 

- wyjaśnia, jaką rolę 

odegrali Benito Mussoli-

ni i Adolf Hitler w bu-

dowaniu państwa totali-

tarnego we Włoszech i 

Niemczech 

- wyjaśnia, z czego wy-

nikał antysemityzm nazi-

stowski i jakie miał kon-

sekwencje 

- omawia okoliczności i 

skutki puczu monachij-

skiego 

- wyjaśnia, dlaczego 

Adolf Hitler rozprawił 

się z przywódcami SA 

- wymienia przykłady 

- lokalizuje w czasie 

powstanie Narodowej 

Partii Faszystowskiej we 

Włoszech (1921), po-

wstanie obozów koncen-

tracyjnych w Niemczech 

(1933), podpalenie Re-

ichstagu (II 1933) 

- identyfikuje postać 

Alfreda Rosenberga 

- omawia proces tworze-

nia się faszyzmu we 

Włoszech 

- charakteryzuje sytuację 

wewnętrzną i politykę 

zagraniczną Republiki 

Weimarskiej  

- wymienia grupy, które 

zostały wykluczone ze 

społeczeństwa niemiec-

kiego i przedstawia sto-

sowane wobec nich me-

tody represji 

- wyjaśnia, jakie znacze-

nie naziści przypisywali 

eugenice 

- porównuje założenia 

ideowe włoskiego faszy-

zmu i niemieckiego nazi-

zmu 

- wyjaśnia, w jaki sposób 

naziści pozbyli się opo-

zycji politycznej w 

Niemczech 

 

- ocenia, które założenia 

ideologii nazistowskiej 

mogły prowadzić do 

zbrodniczej działalności 

jej zwolenników 

- wymienia działania 

włoskich faszystów i 

niemieckich nazistów, 

które świadczą o totali-

tarnym charakterze stwo-

rzonych przez nich pań-

stw 



 
 

 zbrodni hitlerowskich w 

latach 30. XX w. 

Przemiany spo-

łeczne w okresie 

międzywojennym 

• Emancypacja kobiet 

• Rozwój oświaty  

i sytuacja wyznaniowa 

• Rozwój mass mediów 

• Kultura masowa  

w okresie 

międzywojennym 

• Rozwój techniki 

• Architektura okresu 

międzywojennego 

- stosuje pojęcia demo-

kratyzacja, społeczeń-

stwo masowe 

- omawia społeczne, 

polityczne i kulturowe 

skutki emancypacji ko-

biet 

- wymienia cechy kultury 

masowej 

 

- stosuje pojęcia mass 

media, społeczeństwo 

konsumpcyjne, socrea-

lizm, modernizm 

- omawia przyczyny  

i skutki powstania kultu-

ry masowej 

- wyjaśnia, na czym 

polegał socrealizm 

- omawia cechy charakte-

rystyczne architektury 

okresu międzywojennego 

 

- stosuje pojęcie funkcjo-

nalizm 

- lokalizuje w czasie 

pierwszą audycję telewi-

zyjną (1928), ogłoszenie 

Karty ateńskiej (1933) 

- wyjaśnia, dlaczego w 

okresie międzywojennym 

pogłębiło się zjawisko 

laicyzacji 

- charakteryzuje kierunki 

w rozwoju techniki w 

okresie międzywojennym 

- stosuje pojęcie Karta 

ateńska 

- identyfikuje postacie Le 

Corbusiera, Waltera 

Gropiusa 

- porównuje rozwój kul-

tury masowej  

w państwach demokra-

tycznych i totalitarnych 

 

- ocenia skutki społeczne 

demokratyzacji życia po I 

wojnie światowej 

- ocenia, które wynalazki 

upowszechnione w okre-

sie międzywojennym 

najbardziej zmieniły 

życie ludzi 

Świat na drodze ku 

nowej wojnie 
• Podboje Włoch  

i Japonii 

• Militaryzacja Niemiec 

• Wojna domowa  

w Hiszpanii 

• Przyłączenie Austrii do 

Niemiec 

• Rozbiory 

Czechosłowacji 

- stosuje pojęcia Ans-

chluss, państwa osi  

- lokalizuje w czasie 

ukształtowanie się osi 

Rzym–Berlin–Tokio 

(1936–1937), Anschluss 

Austrii (III 1938), anek-

sję Czechosłowacji przez 

Niemcy (III 1939) 

- lokalizuje w przestrzeni 

zdobycze Niemiec po 

przejęciu władzy przez 

Hitlera 

- identyfikuje postacie 

Benita Mussoliniego, 

Adolfa Hitlera 

. 

 

- stosuje pojęcia 

Blitzkrieg, appeasement 

- lokalizuje w czasie 

wojnę domową w Hisz-

panii (VII 1936 – III 

1939), układ monachijski 

(IX 1938) 

- identyfikuje postać 

Francisca Franco 

- wymienia działania 

Adolfa Hitlera zmierza-

jące do uczynienia z 

Niemiec potęgi militarnej 

- wyjaśnia, w jakich 

okolicznościach doszło 

do zwołania międzynaro-

dowej konferencji  w 

Monachium 

- wymienia postanowie-

nia konferencji mona-

chijskiej 

- wyjaśnia, na czym 

polegała polityka appea-

- stosuje pojęcie pakt 

antykominternowski 

- lokalizuje w czasie 

powstanie cesarstwa 

Mandżukuo (1931), po-

czątek niemieckich zbro-

jeń (1935), napaść Włoch 

na Etiopię (X 1935 – V 

1936), remilitaryzację 

Nadrenii (1936), napaść 

Japonii na Chiny (1937),  

, zajęcia Albanii przez 

Włochy (1939), aneksję 

Kłajpedy przez Niemcy 

(III 1939) 

- identyfikuje postacie 

Neville’a Chamberlaina, 

Edouarda Daladiera 

- omawia ekspansję tery-

torialną Japonii  

w Azji i jej skutki 

-  przedstawia podboje 

Włoch w Afryce i Euro-

- lokalizuje w czasie 

wystąpienie Włoch z Ligi 

Narodów (1936), rzeź 

nankińską (1937/1938), 

zniszczenie Guerniki 

(1937) 

- identyfikuje postacie 

Hajle Sellasjego, Emila 

Hachy 

- omawia przyczyny 

wojny domowej w Hisz-

panii 

- wyjaśnia, jaki wpływ na 

przebieg wojny w Hisz-

panii miało wsparcie 

niemieckie i włoskie 

udzielone gen. Francisco 

Franco 

- wyjaśnia, kto i dlaczego 

opowiedział się po stro-

nie wojsk republikań-

skich w wojnie domowej 

w Hiszpanii 

- ocenia postawę państw 

europejskich wobec woj-

ny domowej w Hiszpanii 

- ocenia skutki stosowa-

nia polityki appeasemen-

tu wobec Adolfa Hitlera 



 
 

sementu 

- omawia przyczyny i 

skutki Anschlussu Austrii 

- wymienia etapy ekspan-

sji terytorialnej nazistow-

skich Niemiec w latach 

30. XX w. 

pie 

- charakteryzuje proces 

militaryzacji Niemiec 

- przedstawia proces 

budowania sojuszy poli-

tyczno-militarnych przez 

III Rzeszę 

- omawia losy Czecho-

słowacji po konferencji 

monachijskiej 

- porównuje politykę 

podbojów Włoch i III 

Rzeszy w okresie mię-

dzywojennym 

 

Rozdział VII. II Rzeczpospolita 

Odrodzenie Rze-

czypospolitej 
• Pierwsze ośrodki 

władzy 

• Odzyskanie 

niepodległości 

• Ustrój nowego państwa 

• Trudne początki 

niepodległości 

- lokalizuje w czasie 

przejęcie przez Józefa 

Piłsudskiego władzy 

wojskowej w Polsce (11 

XI 1918), uchwalenie 

małej konstytucji (20 II 

1919) 

- identyfikuje postacie 

Józefa Piłsudskiego, 

Ignacego Jana Paderew-

skiego 

- wyjaśnia, dlaczego 

dzień 11 listopada 1918 

r. jest uważany za datę 

odzyskania przez Polskę 

niepodległości 

 

- lokalizuje w czasie 

działalność Rady Regen-

cyjnej (X 1917 – XI 

1918), objęcie przez 

Józefa Piłsudskiego 

funkcji Tymczasowego 

Naczelnika Państwa (XI 

1918), otwarcie obrad 

Sejmu Ustawodawczego 

(II 1920) 

- lokalizuje w przestrzeni 

siedziby pierwszych 

ośrodków władzy na 

ziemiach polskich 

- identyfikuje postacie 

Ignacego Daszyńskiego, 

Wincentego Witosa, 

Jędrzeja Moraczewskiego 

- omawia wydarzenia, 

które doprowadziły do 

odzyskanie przez Polskę 

niepodległości  w 1918 r. 

- wymienia lokalne 

ośrodki polskiej władzy 

powstałe w 1918 r. 

- opisuje problemy, na 

jakie napotykała integra-

- lokalizuje w czasie 

powstanie Tymczasowe-

go Rządu Ludowego 

Republiki Polskiej (XI 

1918), rząd Jędrzeja 

Moraczewskiego (XI 

1918 – I 1919), wybory 

do Sejmu Ustawodaw-

czego (I 1919), rząd 

Ignacego Jana Paderew-

skiego (I – XII 1919) 

- porównuje programy 

lokalnych ośrodków 

polskiej władzy powsta-

łych w 1918 r. 

- omawia ustrój II Rze-

czypospolitej wynikający 

z małej konstytucji 

- omawia kolejne etapy 

odradzania się państwa 

polskiego 

 

- przedstawia i ocenia 

reformy rządu Jędrzeja 

Moraczewskiego 

- przedstawia zniszczenia 

wojenne na ziemiach 

polskich 

- ocenia rolę Józefa Pił-

sudskiego w procesie 

kształtowania się począt-

ków niepodległości 

- wyjaśnia, jakie znacze-

nie dla odrodzonego 

państwa polskiego miało 

objęcie urzędu premiera 

przez Ignacego Jana 

Paderewskiego 



 
 

cja ziem wchodzących w 

skład odrodzonego pań-

stwa 

 

Kształtowanie się 

granicy zachodniej 

i południowej 

• Jaka powinna być 

odrodzona Polska? 

• Powstanie 

wielkopolskie 

• Powrót Pomorza do 

Polski 

• Wolne Miasto Gdańsk 

• I powstanie śląskie 

• II powstanie śląskie 

• Plebiscyt i III 

powstanie śląskie 

• Spór o Śląsk 

Cieszyński 

• Plebiscyt na Warmii, 

Mazurach i Powiślu 

- stosuje pojęcie plebiscyt 

- wymienia tereny, który 

były przedmiotem sporu 

między Rzecząpospolitą 

a Niemcami po I wojnie 

światowej  

- lokalizuje w przestrzeni 

obszary plebiscytowe, 

skutki plebiscytów na 

Warmii, Mazurach, Po-

wiślu i Górnym Śląsku  

- identyfikuje postacie 

Romana Dmowskiego, 

Józefa Piłsudskiego, 

Ignacego Jana Paderew-

skiego 

- omawia założenia kon-

cepcji inkorporacyjnej i 

federacyjnej 

 

- stosuje pojęcia koncep-

cja inkorporacyjna, kon-

cepcja federacyjna (kon-

cepcja jagiellońska)  

- lokalizuje w czasie 

powstanie wielkopolskie 

(27 XII 1918 – 16 II 

1919), I powstanie ślą-

skie (VIII 1919), plebi-

scyt na Warmii, Mazu-

rach i Powiślu (VII 

1920), II powstanie ślą-

skie (VIII 1920), plebi-

scyt na Górnym Śląsku 

(III 1921), III powstanie 

śląskie (V-VII 1921) 

- lokalizuje w przestrzeni 

zasięg powstania wielko-

polskiego, miejsce sym-

bolicznych zaślubin Pol-

ski z morzem, Wolne 

Miasto Gdańsk, zasięg 

powstań śląskich  

- identyfikuje postacie 

Józefa Hallera, Wojcie-

cha Korfantego 

- omawia przebieg i 

skutki powstania wielko-

polskiego 

- przedstawia znaczenie 

powrotu Pomorza do 

Polski 

- omawia przyczyny i 

skutki powstań śląskich 

- omawia wyniki plebi-

- lokalizuje w czasie 

przybycie I.J. Paderew-

skiego do Poznania (26 

XII 1918), podpisanie 

traktatu wersalskiego (VI 

1919), zaślubiny Polski z 

morzem (II 1920) 

- identyfikuje postacie 

Stanisława Taczaka, 

Józefa Dowbora-

Muśnickiego 

- przedstawia okoliczno-

ści wybuchu powstania 

wielkopolskiego 

- wyjaśnia, w jaki sposób 

rozstrzygnięto polsko-

niemiecki spór o Pomo-

rze 

- przedstawia międzyna-

rodowe decyzje, jakie 

zapadły w kwestii po-

działu Górnego Śląska po 

III powstaniu śląskim 

 

- stosuje pojęcie konwen-

cja górnośląska 

- lokalizuje w czasie 

rozejmu w Trewirze (II 

1919), podział Śląska 

Cieszyńskiego (VII 

1919), podział Górnego 

Śląska (X 1921) 

- porównuje i ocenia 

koncepcje polityczne 

dotyczące kształtu odro-

dzonej Rzeczypospolitej 

- wymienia uprawnienia, 

jakie przyznano Polsce w 

Wolnym Mieście Gdań-

sku 

- ocenia, czy podział 

Górnego Śląska po III 

powstaniu śląskim był 

korzystny dla Polski 

- omawia problemy, 

które mogły wynikać z 

podziału Górnego Śląska 

oraz zapisów traktatu 

wersalskiego dotyczą-

cych Pomorza 



 
 

scytów na Górnym Ślą-

sku oraz na Warmii, 

Mazurach i Powiślu 

- omawia przyczyny i 

skutki sporu polsko-

czeskiego o Śląsk Cie-

szyński 

Walki o granicę 

wschodnią 
• Konflikt polsko-

ukraiński 

• Początek konfliktu z 

bolszewikami 

• Ofensywa 

bolszewików 

• Bitwa Warszawska 

• Pokój ryski 

• Sprawa Wileńszczyzny 

- stosuje pojęcie cud nad 

Wisłą 

- lokalizuje w czasie 

wojnę polsko-

bolszewicka (14 II 1919 

– 18 III 1921), pokój 

ryski (18 III 1921) 

- lokalizuje w czasie i 

przestrzeni Bitwę War-

szawską (13-15 VIII 

1920) 

- identyfikuje postać 

Józefa Piłsudskiego 

- wyjaśnia, dlaczego 

Bitwę Warszawską na-

zwano cudem nad Wisłą 

- wymienia postanowie-

nia pokoju ryskiego 

 

- stosuje pojęcie Orlęta 

Lwowskie 

- lokalizuje w czasie 

wojnę polsko-ukraińską 

(XI 1918 – VII 1919), 

utworzenie Litwy Środ-

kowej (X 1920), operację 

niemeńską (IX 1920) 

- lokalizuje w przestrzeni 

granicę określoną w 

pokoju ryskim, teryto-

rium Litwy Środkowej 

- lokalizuje w czasie i 

przestrzeni bitwę pod 

Komarowem (VIII 1920) 

- identyfikuje postacie 

Michaiła Tuchaczew-

skiego, Tadeusza Roz-

wadowskiego, Lucjana 

Żeligowskiego 

- omawia przebieg wojny 

polsko-bolszewickiej 

- wyjaśnia, jaką rolę 

odgrywała wojna propa-

gandowa prowadzona w 

1920 r. przez obie strony 

konfliktu 

- wyjaśnia, na czym 

polegał polski plan obro-

ny Warszawy przed woj-

skami bolszewickimi 

 

- stosuje pojęcie linia 

Curzona 

- lokalizuje w czasie 

zawarcie sojuszu II RP z 

URL (IV 1920), utwo-

rzenie Rady Obrony 

Państwa (VII 1920) 

- lokalizuje w czasie i 

przestrzeni zajęcie Kijo-

wa przez wojska polskie i 

ukraińskie (V 1920) 

- lokalizuje w przestrzeni 

linię Curzona 

- identyfikuje postacie 

Symona Petlury, Włady-

sława Grabskiego, Win-

centego Witosa  

- omawia walki Polaków 

o Lwów, Galicję 

Wschodnią i Wołyń w 

latach 1918-1919 

- wyjaśnia, w jakich 

okolicznościach doszło 

do zawarcia sojuszu 

polsko-ukraińskiego 

- wyjaśnia, jakie skutki 

polityczne i militarne 

miała ofensywa bolsze-

wików w 1920 r. 

- omawia etapy Bitwy 

Warszawskiej 

- porównuje siły obu 

- lokalizuje w czasie 

zawarcie traktatu brze-

skiego z URL (II 1918) 

- identyfikuje postacie 

Feliksa Dzierżyńskiego, 

Juliana Marchlewskiego, 

Siemiona Budionnego 

- przedstawia proces 

tworzenia się państwo-

wości ukraińskiej w 

Galicji Wschodniej 

- wymienia postanowie-

nia konferencji w Spa 

- omawia skutki poli-

tyczne i militarne konfe-

rencji w Spa 

- przedstawia pertraktacje 

polsko-sowieckie w Miń-

sku i ich konsekwencje 

 

- ocenia polityczne i 

militarne znaczenie Bi-

twy Warszawskiej 

- ocenia sposób rozwią-

zania polsko-litewskiego 

sporu  

o Wilno 



 
 

armii biorących udział w 

Bitwie Warszawskiej 

- wyjaśnia, co zdecydo-

wało o sukcesie Polaków 

w Bitwie Warszawskiej 

- wyjaśnia, w jaki sposób 

rozwiązano polsko-

litewski spór o Wilno 

Rządy parlamen-

tarne 

• Konstytucja marcowa 

• Scena polityczna II 

Rzeczypospolitej 

• Elekcja i śmierć 

prezydenta 

Narutowicza 

• Rządy parlamentarne w 

II Rzeczypospolitej 

- lokalizuje w czasie 

uchwalenie konstytucji 

marcowej (17 III 1921), 

zabójstwo prezydenta G. 

Narutowicza (16 XII 

1922) 

- identyfikuje postać 

Gabriela Narutowicza  

- omawia ustrój II Rze-

czypospolitej na podsta-

wie konstytucji marcowej 

 

- lokalizuje w czasie 

wybór G. Narutowicza na 

prezydenta (9 XII 1922) 

- identyfikuje postacie 

Macieja Rataja, Stani-

sława Wojciechowskiego 

- przedstawia zakres paw 

i wolności obywatelskich 

określonych w konstytu-

cji marcowej 

- charakteryzuje rządy 

parlamentarne w II Rze-

czypospolitej 

- lokalizuje w czasie 

utworzenie Komisji Kon-

stytucyjnej (II 1919), 

wybory do Sejmu I ka-

dencji (XI 1922) 

- identyfikuje postacie 

Władysława Sikorskiego, 

Maurycego Zamoyskie-

go, Ignacego Daszyń-

skiego, Jana Baudouina 

de Courtenay, Włady-

sława Grabskiego 

- przedstawia proces prac 

nad konstytucją marcową 

- charakteryzuje scenę 

polityczną II Rzeczypo-

spolitej 

- omawia proces wyboru 

pierwszego prezydenta II 

Rzeczypospolitej 

- ocenia zakres kompe-

tencji prezydenta zapisa-

nych w konstytucji mar-

cowej 

 

- ocenia rządy parlamen-

tarne w II Rzeczypospoli-

tej 

Przewrót majowy i 

rządy sanacji 
• Kryzys rządów 

parlamentarnych 

• Przewrót majowy 

• Nowela sierpniowa 

• Rządy sanacyjne 

• Konstytucja 

kwietniowa 

• Represje wobec 

opozycji 

• Obóz sanacyjny po 

śmierci Piłsudskiego 

• Polski autorytaryzm 

- stosuje pojęcia sanacja, 

autorytaryzm 

- lokalizuje w czasie 

przewrót majowy (12-15 

V 1926), konstytucję 

kwietniową (24 IV 1935) 

- identyfikuje postacie 

Józefa Piłsudskiego, 

Ignacego Mościckiego 

- wymienia skutki poli-

tyczne przewrotu majo-

wego 

 

- stosuje pojęcie partyj-

niactwo 

- lokalizuje w czasie 

prezydenturę I. Mościc-

kiego (VI 1926 – IX 

1939), uchwalenie noweli 

sierpniowej (1926), wy-

bory brzeskie (XI 1930), 

śmierć J. Piłsudskiego 

(12 V 1935) 

- identyfikuje postacie 

Wincentego Witosa, 

Stanisława Wojciechow-

skiego, Józefa Becka, 

- stosuje pojęcia wybory 

brzeskie, getto ławkowe, 

numerus clausus  

- lokalizuje w czasie 

powstanie BBWR 

(1928), Kongres 

Obrony Prawa i Wolno-

ści Ludu (VI 1930), pro-

ces brzeski (1931–1932) 

- identyfikuje postacie 

Kazimierza Bartla, Wale-

rego Sławka, Adama 

Koca 

- omawia przejawy kry-

- lokalizuje w czasie  

założenie obozu w Bere-

zie Kartuskiej (1934), 

powstanie OZN (1937), 

powstanie Frontu Morges 

(1936), powstanie ONR 

(1934) 

- identyfikuje postać 

Bronisława Pierackiego 

- porównuje pozycję i 

uprawnienia prezydenta 

w konstytucji marcowej i 

kwietniowej 

- przedstawia przejawy 

- ocenia wpływ kryzysu 

wewnętrznego na pozy-

cje międzynarodową II 

Rzeczypospolitej 

- ocenia decyzję Józefa 

Piłsudskiego o dokonaniu 

przewrotu politycznego 

w Polsce 

- ocenia politykę rządów 

sanacji wobec opozycji 



 
 

Edwarda Rydza-

Śmigłego 

- wyjaśnia, jakie zmiany 

ustrojowe wprowadziła 

konstytucja kwietniowa 

- wyjaśnia, na czym 

polegała dekompozycja 

obozu sanacji po śmierci 

Józefa Piłsudskiego 

- omawia cechy ustroju 

autorytarnego w Polsce 

 

 

zysu politycznego w 

Polsce w połowie lat 20. 

XX w. 

- wyjaśnia, jaką rolę miał 

odgrywać BBWR w 

polskim życiu politycz-

nym 

- omawia przebieg prze-

wrotu majowego 

- wymienia ugrupowania 

opozycyjne wobec rzą-

dów sanacji 

- wyjaśnia, w jaki sposób 

sanacja rozprawiła się w 

opozycją polityczną 

  

antysemityzmu na pol-

skich uczelniach w II 

Rzeczypospolitej 

  

Społeczeństwo i 

gospodarka II 

Rzeczypospolitej 

• Społeczeństwo II 

Rzeczypospolitej 

• Mniejszości narodowe 

w Rzeczypospolitej 

• Problemy gospodarcze 

II Rzeczypospolitej 

• Reformy Grabskiego 

• Budowa portu w Gdyni 

• Inwestycje 

przemysłowe w latach 

30. 

- stosuje pojęcie Polska A 

i B 

- lokalizuje w czasie 

wprowadzenie reformy 

walutowej (1924), budo-

wę Centralnego Okręgu 

Przemysłowego (1936–

1939) 

- lokalizuje w przestrzeni 

Centralny Okręg Prze-

mysłowy, podział na 

Polskę A i B 

- identyfikuje postać 

Eugeniusza Kwiatkow-

skiego 

- wymienia mniejszości 

narodowe i wyznaniowe 

w społeczeństwie II Rze-

czypospolitej  

- wyjaśnia, dlaczego 

Gdynia była nazywana 

polskim oknem na świat 

 

- stosuje pojęcie wojna 

celna 

- lokalizuje w czasie 

rozpoczęcie budowy 

portu w Gdyni (1921), 

uchwalenie ustawy o 

reformie rolnej (1925), 

wojnę celną (1925–1934) 

- lokalizuje w przestrzeni 

główne okręgi przemy-

słowe II Rzeczypospoli-

tej 

- identyfikuje postać 

Władysława Grabskiego 

- omawia strukturę et-

niczną, wyznaniową i 

zawodową społeczeństwa 

II Rzeczypospolitej 

- wymienia najważniej-

sze problemy gospodar-

cze, przed którymi stanę-

ła II Rzeczpospolita 

- wyjaśnia, na czym 

- lokalizuje w przestrzeni 

województwa, w których 

dominowali przedstawi-

ciele mniejszości naro-

dowych 

- charakteryzuje mniej-

szości narodowe za-

mieszkujące  

II Rzeczpospolitą 

- przedstawia okoliczno-

ści budowy portu  

w Gdyni 

- wymienia przykłady 

inwestycji zrealizowa-

nych w ramach COP  

- przedstawia zasługi 

Eugeniusza Kwiatkow-

skiego dla rozwoju pol-

skiej gospodarki 

 

 

- omawia sytuację praw-

ną mniejszości narodo-

wych w Polsce 

- omawia realizację re-

form gospodarczych 

przez rząd Władysława 

Grabskiego 

- ocenia politykę  

II Rzeczypospolitej wo-

bec mniejszości narodo-

wych 

- ocenia skuteczność 

reform gospodarczych 

podejmowanych  

w II Rzeczypospolitej 

 



 
 

polegała i jakie miała 

skutki wojna celna z 

Niemcami 

- wymienia cechy charak-

terystyczne Wielkiego 

Kryzysu w Polsce 

- wyjaśnia, jaką rolę miał 

odegrać COP w rozwoju 

gospodarczym Polski 

Kultura i nauka w 

II Rzeczypospoli-

tej 

• Początki oświaty  

w II Rzeczypospolitej 

• Reformy szkolnictwa 

• Nauka polska 

• Literatura okresu 

międzywojennego 

• Sztuka i architektura w 

II Rzeczypospolitej 

• Kino i radio  

w międzywojennej 

Polsce 

• Sport  

w II Rzeczypospolitej 

- lokalizuje w czasie 

reformę edukacji Janusza 

Jędrzejewicza (1932) 

- identyfikuje postacie 

Janusza Jędrzejewicza, 

Stefana Żeromskiego, 

Władysława Reymonta  

- wymienia reformy 

szkolnictwa przeprowa-

dzone w II Rzeczypospo-

litej 

- wymienia dziedziny 

naukowe, w których 

polscy uczeni zyskali 

uznanie w latach 20. i 30. 

- lokalizuje w czasie 

reformę edukacji Stani-

sława Grabskiego (1924) 

- identyfikuje postacie 

Stanisława Grabskiego, 

Stefana Banacha, Zofii 

Nałkowskiej, Witolda 

Gombrowicza, Brunona 

Schulza, Stanisława 

Ignacego Witkiewicz – 

Witkacego, Czesława 

Miłosza, Juliana Tuwima 

- przedstawia osiągnięcia 

polskiej literatury 

- wymienia nurty, jakie 

dominowały w polskim 

malarstwie dwudziestole-

cia międzywojennego 

- przedstawia najważniej-

szych twórców polskiej 

literatury w okresie mię-

dzywojennym 

- lokalizuje w czasie 

Nagrodę Nobla dla Wła-

dysława Reymonta 

(1924) 

- identyfikuje postacie 

Ludwika Hirszfelda, 

Marii Dąbrowskiej, Ta-

deusza Dołęgi-

Mostowicza, Tadeusza 

Boya-Żeleńskiego, Anto-

niego Słonimskiego, Jana 

Lechonia, Konstantego 

Ildefonsa Gałczyńskiego, 

Karola Szymanowskiego, 

Jana Kiepury, Poli Negri, 

Janusza Kusocińskiego 

- omawia problemy pol-

skiej oświaty w począt-

kach niepodległości 

- omawia osiągnięcia 

nauki polskiej w okresie 

międzywojennym 

- charakteryzuje sztukę i 

architekturę w II Rze-

czypospolitej 

 

- identyfikuje postacie 

Hugona Steinhausa, 

Mariana Rejewskiego, 

Henryka Zygalskiego, 

Jerzego Różyckiego, 

Stanisława Wigury, 

Franciszka Żwirki, Zofii 

Kossak-Szczuckiej, Ju-

liusza Kadena-

Bandrowskiego, Sergiu-

sza Piaseckiego, Kazi-

mierza Wierzyńskiego, 

Jarosława Iwaszkiewicza, 

Tadeusza Peipera, Jerze-

go Lieberta, Karola Ro-

stworowskiego, Juliusza 

Osterwy, Leona Schille-

ra, Haliny Konopackiej, 

Jadwigi Jędrzejowskiej, 

Stanisława Marusarza  

- omawia rozwój teatru i 

muzyki w okresie mię-

dzywojennym 

- przedstawia rozwój kina 

i radia w międzywojennej 

Polsce - omawia sukcesy 

polskich sportowców w 

okresie międzywojennym 

 

- ocenia dorobek kultu-

ralny i naukowy II Rze-

czypospolitej 

 



 
 

Polityka zagra-

niczna II Rzeczy-

pospolitej 

• Polska na arenie 

międzynarodowej 

• Polityka 

międzynarodowa   

w okresie sanacji 

• Przyłączenie Zaolzia 

do Rzeczypospolitej 

• Niemieckie żądania 

wobec Polski 

• Zacieśnienie 

współpracy w Wielką 

Brytanią i Francją 

• Aktywizacja polskiego 

społeczeństwa 

• Pakt Ribbentrop-

Mołotow 

- stosuje pojęcie polityka 

równej odległości (rów-

nowagi) 

- lokalizuje w czasie 

układ o nieagresji między 

Polską i ZSRS (1932), 

układ o niestosowaniu 

przemocy między Polską 

a Niemcami (1934), 

przemówienie J. Becka w 

sejmie (V 1939), pakt 

Ribbentrop–Mołotow (23 

VIII 1939) 

- identyfikuje postać 

Józefa Becka 

- wymienia żądania wo-

bec Polski wysuwane 

przez III Rzeszę w 1938 

r. 

- przedstawia postawę 

polskich władz wobec 

żądań III Rzeszy 

- lokalizuje w czasie 

układy sojusznicze  

z Francją i Rumunią 

(1921), przyłączenie 

Zaolzia do Polski (X 

1938), polsko-brytyjski 

układ sojuszniczy (25 

VIII 1939) 

- lokalizuje w przestrzeni 

Zaolzie 

- identyfikuje postacie 

Joachima von Ribbentro-

pa, Wiaczesława Moło-

towa 

- omawia okoliczności 

przyłączenia Zaolzia do 

Polski 

- omawia postawę pol-

skiego społeczeństwa w 

obliczu zbliżającej się 

wojny 

- wymienia postanowie-

nia paktu Ribbentrop-

Mołotow 

 

- stosuje pojęcia Mię-

dzymorze, polityka pro-

metejska 

- lokalizuje w czasie 

podpisanie konkordatu 

(1925), traktat w Locarno 

(1925), udzielenie gwa-

rancji Polsce przez Wiel-

ka Brytanię (III 1939) 

- wyjaśnia, jaki wpływ na 

międzynarodową pozycję 

Polski miał traktat w 

Locarno 

- wyjaśnia, jaką rolę  

w polskiej polityce za-

granicznej miał odgry-

wać sojusz z Francją i 

Rumunią 

- przedstawia, na czym 

miała polegać idea Mię-

dzymorza i polityka 

prometejska 

- omawia proces zacie-

śniania współpracy Pol-

ski z Wielką Brytanią i 

Francją w przededniu 

wybuchu II wojny świa-

towej 

- wyjaśnia, na czym 

polegała  polityka rów-

nowagi i omawia sposób 

jej realizacji 

 

- identyfikuje postacie 

Józefa Lipskiego, Nevil-

le’a Chamberlaina 

- charakteryzuje położe-

nie międzynarodowe II 

Rzeczypospolitej w la-

tach 20. XX w. 

- wyjaśnia, dlaczego idea 

Międzymorza i polityka 

prometejska poniosły 

fiasko  

- wyjaśnia, jak władze 

Wolnego Miasta Gdań-

ska odebrały niemieckie 

żądania wobec Polski 

- omawia skutki polskiej 

polityki zagranicznej 

prowadzonej w okresie 

sanacji 

- ocenia międzynarodową 

pozycję Polski w okresie 

międzywojennym 

- ocenia sposób rozwią-

zania problemu Zaolzia 

w latach 30. XX w. 

- ocenia postawę władz 

polskich wobec żądań 

wysuwanych przez III 

Rzeszę w 1938 r. 

- ocenia postawę polskie-

go społeczeństwa w 

obliczu zbliżającej się 

wojny 

 

 


