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Wymagania edukacyjne   – HISTORIA , 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO. 

 

I. Podstawy prawne 

1. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych . 

2. Statut ZSB w Brzozowie. 

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

4. Program nauczania historii Nowa Era. 

II. Ocenie podlega 

1. Znajomość i rozumienie treści programowych. 

2. Opisywanie zjawisk i procesów historycznych z użyciem terminologii stosowanej w naukach humanistycznych. 

3. Znajomość faktów oraz dostrzeganie skutków i zjawisk historycznych. 

4. Znajomość i ocena postaci historycznych. 

5. Znajomość dorobku kulturalnego. 

6. Umiejętność posługiwania się mapą. 

7. Umiejętność analizy tekstów źródłowych. 

8. Umiejętność wykorzystania związków przyczynowo - skutkowych. 
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9. Umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji. 

10. Synchronizacja wydarzeń w Polsce, Europie i na świecie. 

 

III. Zasady ogólne 

1. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne dla ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów. 

2. Ilość ocen bieżących w danym okresie nie powinna być mniejsza od tygodniowej ilości godzin historii. 

3. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwa razy w semestrze. Nie dotyczy to zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów i 

kartkówek. Nieprzygotowanie obejmuje: odpowiedź, niezapowiedzianą kartkówkę, brak zadania domowego, brak zeszytu, brak podręcznika. 

4. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie. Uczeń w przypadku 

nieobecności w szkole powinien zeszyt uzupełnić. 

5. Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie prac pisemnych, oddawanie do oceny prac nie 

napisanych samodzielnie, plagiatów z internetu równa się ocenie niedostatecznej. 

6. Prace pisemnie napisane nieczytelnie lub rażąco nieestetyczne nie podlegają ocenianiu (ocena niedostateczna chyba, że uczeń ma orzeczenie 

poradni o dysfunkcjach). 

7. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć w semestrze może być nie klasyfikowany. 

8. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Jeśli uczeń opuścił pracę klasową lub sprawdzian z przyczyn losowych (dłuższa nieobecność w 

szkole) powinien napisać go w terminie uzgodnionym z nauczycielem. W przeciwnym przypadku otrzymuje ocenę niedostateczną. 

9. Prace klasowe i sprawdziany są zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej i zapisane   w dzienniku lekcyjnym. 

10. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu sprawdzian zostaje przesunięty na termin nowo uzgodniony z 

klasą. 
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11. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej sprawdzianu podsumowującego większą partię materiału w formie i terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. Nie zgłoszenie się ucznia w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z utrzymaniem oceny.  

12. Uczniowi, który opuścił pierwszy termin pisania sprawdzianu (z pkt 11)przepada prawo poprawy oceny niedostatecznej. 

13. Nieobecność ucznia na pierwszym i drugim terminie sprawdzianu (z pkt 12) jest podstawą do obniżenia oceny śródrocznej/rocznej. 

14. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za nieuczciwe zachowanie na sprawdzianie (odpisywanie, rozmawianie, posiadanie „ściągi” itp.) 

traci prawo do jej poprawiania. 

15. Poprawa ocen niedostatecznych może odbywać się po lekcjach. 

16. Odpowiedzi pisemne (kartkówki) dotyczą trzech ostatnich tematów i nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela.  

17. Termin podania wyników kartkówki, sprawdzianu nie powinien przekraczać dwóch tygodni od czasu jego przeprowadzenia (może być 

przedłużony z powodu nieobecności nauczyciela lub klasy w szkole, ewentualnie przesunięty na termin uzgodniony z klasą). 

18. Prace pisemne po ocenieniu nauczyciel udostępnia uczniom do wglądu, omawia błędy      a następnie przechowuje je do końca roku 

szkolnego i udostępnia w razie potrzeby rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia. 

19. Warunki i tryb uzyskania wyższej (o jeden stopień) niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej ustala nauczyciel biorąc pod uwagę: 

- udział w sprawdzianach, 

- systematyczność odrabiania zadań domowych, 

- przygotowań do lekcji, 

- aktywność na zajęciach. 

Jeżeli uczeń chce podnieść ocenę o stopień wyżej od oceny proponowanej przez nauczyciela pisze sprawdzian obejmujący materiał z całego 

roku, w którym ujęte są zadania zgodne ze standardami wymagań edukacyjnych na dany stopień. 
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IV. Ogólne kryteria oceny 

 

Ocena celująca (6)  

Uczeń:  

–  zna literaturę historyczną, potrafi zastosować wiedzę w różnych sytuacjach problemowych,  

– samodzielnie rozwija swoje zainteresowania,  

– startuje z sukcesami w konkursach i olimpiadach historycznych, 

– samodzielnie formułuje i rozwiązuje problemy historyczne z wykorzystaniem popularnonaukowych i naukowych źródeł informacji. 

 

Ocena bardzo dobra (5)  

Uczeń:  

– ma wiedzę i umiejętności historyczne określone w podstawie programowej, potrafi się nimi posłużyć w różnych sytuacjach problemowych,  

– analizuje i porównuje dane zawarte w różnych źródłach historycznych, potrafi je samodzielnie zinterpretować,  

– zauważa rozmaite interpretacje wydarzeń i procesów historycznych,  

– samodzielnie ocenia postacie, wydarzenia i procesy,  

– aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji i w trakcie zajęć pozalekcyjnych,  

– formułuje problemy historyczne.  

 

Ocena dobra(4) 

Uczeń:  

– ma wiedzę i umiejętności historyczne określone w podstawie programowej, potrafi się nimi posłużyć w typowych sytuacjach,  

– analizuje i porównuje informacje zawarte w różnych źródłach,  

– przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji, 

– dokonuje wszechstronnej rekonstrukcji genezy, mechanizmów przebiegu oraz konsekwencji wybranego zjawiska historycznego. 
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Ocena dostateczna (3) 

Uczeń:  

– ma niepełną wiedzę określoną w podstawie programowej,  

– selekcjonuje podstawowe fakty,  

– wiąże fakty w związki przyczynowo - skutkowe,  

– odnajduje najważniejsze informacje zawarte w kilku źródłach pisanych, dokonuje ich wspólnej analizy,  

– odróżnia fakty od opinii,  

– przeprowadza podstawowe rekonstrukcje genezy, mechanizmów przebiegu oraz konsekwencji wybranego zjawiska z jednej płaszczyzny 

procesu historycznego,  

– samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej.  

 

Ocena dopuszczająca (2)  

Uczeń:  

– ma niepełną wiedzę określoną w podstawie programowej,  

– sytuuje najważniejsze wydarzenia w czasie i przestrzeni,  

– rozpoznaje związki przyczynowo - skutkowe,  

– przedstawia przy pomocy nauczyciela wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej,  

– określa rodzaj źródła historycznego, odszukuje najważniejsze informacje w źródle pisanym, 

– samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia i zadania o niewielkim stopniu trudności, 

– wykazuje się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć i terminów historycznych. 

 

Ocena niedostateczna (1) 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej, 

- nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć i terminów historycznych, 

- nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać najprostszych poleceń, 

- nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełnienia braków oraz nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności. 
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V. Formy sprawdzenia wiadomości i umiejętności: 

- odpowiedzi ustne. 

- formy pisemne (kartkówki, sprawdziany, zadania domowe), 

- ćwiczenia praktyczne (np. sprawdzające umiejętność pracy z różnymi źródłami historycznymi, mapami itd.), 

- aktywność na lekcji, 

- wypracowania typu maturalnego, 

- praca samodzielna (referaty, prezentacje itd.), 

- udział w konkursach i olimpiadach historycznych. 

 

VI. Kryteria ocen cząstkowych – sprawdziany i kartkówki są oceniane według skali procentowej: 

0 – 39%   - niedostateczny 

40 – 49%   - dopuszczający 

50 – 74%   - dostateczny 

75 -90%   - dobry 

91%– 100%   - bardzo dobry 

Zadanie dodatkowe- celujący 

System wagowy 
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Sprawdzian – waga 3 

Kartkówka – waga 2 

Odpowiedź – waga 1 

Referat, prezentacja, ćwiczenia, praca z tekstem źródłowy, mapą – waga 1 

 

VII. Postanowienia końcowe 

Przedmiotowy System Oceniania z historii jest integralną częścią Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Wszystkie sprawy nie ujęte w PSO 

rozstrzygane będą zgodnie z WSO. 

 

 

 

Wymagania edukacyjne przedmiotu Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok dla szkoły ponadgimnazjalnej, 
uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej 

 

W Ą T E K  T E M A T Y C Z N Y  –  W o j n a  i  w o j s k o w o ś ć  

 
Temat (rozumiany jako lekcja) Dopuszczający 

 Uczeń: 
 

Dostateczny  
Uczeń: 
 

Dobry  
Uczeń: 
 

Bardzo dobry 
 Uczeń: 
 

Celujący  
Uczeń: 
 

1. Analiza porównawcza – 
strategia Cezara i Aleksandra 
Wielkiego 

Wymienia najważniejsze 
dokonania obu 
dowódców. 

Wymienia przyczyny wojen 
prowadzonych przez 
Aleksandra i Cezara; dokonuje 
prostych porównań strategii 
obu dowódców.  

Dokonuje charakterystyki 
strategii Cezara i Aleksandra, 
wskazując na ich podłoże oraz 
konsekwencje; dokonuje 
oceny omawianych wydarzeń. 

Samodzielnie konstruuje 
sądy na temat kampanii 
prowadzonych przez obu 
dowódców. 

Zajmuje stanowisko w dyskusji, 
wykazując się wiedzą 
pozaźródłową i odwołując się do 
opinii naukowych. 
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2. Organizacja armii rzymskiej Opisuje uzbrojenie 
rzymskiego żołnierza; 
zna podstawowe pojęcia 
związane z tym 
zagadnieniem. 

Charakteryzuje organizację 
armii rzymskiej w różnych 
okresach rozwoju państwa. 

Wymienia najważniejsze 
reformy wojska rzymskiego; 
wymienia rzymskie machiny 
wojenne oraz przykłady ich 
wykorzystania; opisuje 
organizację obozu rzymskiego 
legionu. 

Dokonuje charakterystyki 
reform wojska rzymskiego, 
wskazując na ich podłoże i 
konsekwencje społeczne.  

Wykonuje dodatkową pracę 
(referat, prezentację) na temat 
organizacji armii rzymskiej, w 
której w sposób krytyczny 
wykorzystuje literaturę 
uzupełniającą, źródła i statystyki. 

3. W obronie wiary, słabych i 

uciśnionych – etos rycerski 

 

Wyjaśnia pojęcie etosu 
rycerskiego i wskazuje 
jego najważniejsze 
cechy.  

Dokonuje pełnej 
charakterystyki etosu.  
Przedstawia przykłady 
literackie i ikonograficzne  ze 
średniowiecza propagujące 
etos rycerski. 

Charakteryzuje wzorce 
zachowań i postaci uznawane 
za idealnych rycerzy;. 
Wymienia przyczyny upadku 
etosu rycerskiego;. 
 

Dokonuje charakterystyki 
przykładów literackich i 
ikonograficznych  ze 
średniowiecza 
propagujących etos rycerski. 

Samodzielnie omawia percepcję 
etosu rycerskiego w 
późniejszych epokach.  
Dokonuje pełnej charakterystyki 
problemu, odwołując się do 
źródeł. 

4. Koncepcja wojny 
sprawiedliwej i 
niesprawiedliwej w 
średniowieczu. 

Wyjaśnia pojęcia wojny 
sprawiedliwej i 
niesprawiedliwej. 
Podaje przykłady wojen 
sprawiedliwych i 
niesprawiedliwych w 
średniowieczu. Rozumie 
pojęcia wojna 
sprawiedliwa, wojna 
niesprawiedliwa. 

Wskazuje przyczyny wojen i 
ich zasięg w średniowieczu, z 
uwzględnieniem specyfiki 
poszczególnych podokresów 
tej epoki.  
Przedstawia genezę pojęcia 
wojny sprawiedliwej w 
średniowieczu. 
 

Zna rozwój idei wojny „w 
obronie chrześcijaństwa”. 
Wymienia regulacje prawne 
dotyczące prowadzenia wojen 
w późnym średniowieczu. 
Posługuje się pojęciami  
Treuga Dei, kontrybucja, 
krucjata. 

Dokonuje pełnej 
charakterystyki idei wojny 
sprawiedliwej w 
średniowieczu, odwołując 
się do tekstów źródłowych.  

Stosuje wiedzę pozaźródłową 
dokonując samodzielnej oceny 
omawianych zagadnień. 
Samodzielnie charakteryzuje 
problem, na wybranych 
przykładach. 

5. Lekcja powtórzeniowa  

6. Praca klasowa wg punktacji 
 

7. Wojny religijne nowożytnej 
Europy. 

Podaje przykłady walki z 
heretykami w 
średniowieczu. Zna 
najważniejsze wyznania 
powstałe w okresie 
reformacji. Zna i 
rozumie pojęcie wojna 
religijna. 
 
 

Wymienia przyczyny wojen 
religijnych w Europie 
nowożytnej.  
Lokalizuje w przestrzeni 
omawiane fakty historyczne. 
 

Charakteryzuje pozycję 
Kościoła katolickiego na 
przełomie średniowiecza i 
nowożytności.  
Omawia przebieg i 
konsekwencje wojen 
religijnych w Niemczech i 
Francji w XVI w. Wskazuje 
przyczyny, przebieg i 
konsekwencje wojny 
trzydziestoletniej. 

Wyjaśnia rolę konfliktów 
zbrojnych w 
funkcjonowaniu 
mieszkańców nowożytnej 
Europy.  
Docenia i wyjaśnia 
znaczenie pokoju 
augsburskiego oraz edyktu 
nantejskiego. 
 
 

Samodzielnie charakteryzuje 
problemy religijne epoki 
nowożytności i sposoby ich 
rozwiązywania.  
Wymienia zmiany w sztuce 
wojennej epoki nowożytnej. 
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8. Epoka wielkich hetmanów Zna najważniejsze cechy 
polskiej sztuki wojennej 
od XVI do początku XVIII 
wieku.  
Podaje daty roczne 
najważniejszych 
konfliktów zbrojnych 
Rzeczypospolitej w XVII 
w. 
 

Wymienia kampanie Jana 
Zamoyskiego, Jana Karola 
Chodkiewicza, Stanisława 
Żółkiewskiego, Stanisława 
Koniecpolskiego, Jana 
Sobieskiego, Stefana 
Czarnieckiego.  
Sprawnie posługuje się mapa 
historyczną. 

Omawia organizację armii w 
XVI i XVII w. na tle Europy.  
Zna i rozumie pojęcia hetman 
wielki koronny, hetman wielki 
litewski,  hetman polny 
(koronny i litewski), husaria. 

 

Omawia taktykę wielkich 
hetmanów podczas 
wybranych kampanii 
wojennych oraz dokonuje 
oceny ich postaw. 
 

Charakteryzuje wybrane 
sylwetki wodzów i ich strategię z 
okresu Rzeczypospolitej 
przedrozbiorowej, odwołując się 
do źródeł oraz wiedzy własnej. 
Samodzielnie popiera  
argumentami zajęte stanowisko. 
 

9. Strategia i legenda 
Napoleona 

Przedstawia w kolejności 
chronologicznej 
najważniejsze 
wydarzenia z okresu 
epoki napoleońskiej. 
Lokalizuje je w 
przestrzeni. 
Wymienia konsekwencje 
epoki napoleońskiej w 
zakresie polityki.   

Wyjaśnia okoliczności 
przejęcia władzy we Francji 
przez Napoleona Bonaparte. 
Przedstawia największe 
kampanie i bitwy prowadzone 
przez Napoleona. 
Przedstawia znaczenie epoki 
napoleońskiej dla Polaków.  
 

Omawia organizację i 
charakter armii napoleońskiej.  
Opisuje strategie Napoleona I.  
Sprawnie posługuje się mapą 
historyczną. 
Przedstawia genezę i 
znaczenie legendy Napoleona 
w Europie i dla Polaków. 
 

Dokonuje pełnej 
charakterystyki strategii 
Napoleona, odwołując się 
do konkretnych przykładów 
z historii.  
Ocenia skuteczność użycia 
środków militarnych do 
realizacji celów 
politycznych. 
Analizuje spory historyczne 
wokół postaci Napoleona i 
toczonych przez niego 
wojen. 

W sposób krytyczny analizuje 
zagadnienie, odwołując się w 
swoich wypowiedziach do 
literatury uzupełniającej i źródeł.  
Wyjaśnia na wybranych 
przykładach zmiany 
technologiczne i organizacyjne 
prowadzenia wojen w XIX wieku. 
Charakteryzuje spuściznę epoki 
napoleońskiej - analizuje czarną i 
białą legendę napoleońską, 
odwołując się do źródeł i wiedzy 
pozaźródłowej. 

10. Lekcja powtórzeniowa  

11. Praca klasowa wg punktacji 
 

12. W imię pokoju na świecie 
– Pax Romana, Pax Bratanica, 
Pax Americana  
 

Zna i rozumie pojęcia  
Pax Romana, Pax 
Britanica, Pax 
Americana.   

Zna genezę koncepcji Pax 
Romana, Pax Britanica, Pax 
Americana.   
 

Dokonuje prostych porównań 
koncepcji  Pax Romana, Pax 
Britanica, Pax Americana.   
Wskazuje ich konsekwencje. 
Sprawnie posługuje się mapą 
historyczną. 

Dokonuje  charakterystyki 
polityki rzymskiej, 
brytyjskiej i amerykańskiej 
wobec terytoriów 
podporządkowanych.   

Samodzielnie charakteryzuje trzy 
koncepcje stworzenia ładu 
światowego.  
Posługuje się wiedzą 
pozaźródłową, dokonując ocen 
komparatywnych.  

 

13. Międzynarodowe prawo 
wojenne 

Omawia rys historyczny 
prawa wojennego w 
różnych epokach 
historycznych i kręgach 
kulturowych. 

 

Wskazuje najważniejsze 
regulacje prawne dotyczące 
prowadzenia wojny w XX w. i 
ich znaczenie. 
Posługuje się pojęciami 
prawo wojenne, prawo 
humanitarne, konwencje 

Charakteryzuje rozwój 
koncepcji międzynarodowego 
prawa wojennego w XIX w. 
oraz podaje przykłady 
regulacji prawnych 
dotyczących prowadzenia 
wojny w XIX w. Ocenia wpływ 

Wymienia uwarunkowania 
polityczne, społeczne i 
ekonomiczne stosowania 
prawa wojennego w 
różnych epokach 
historycznych.  
Zna rolę ONZ i MCK w 

Dokonuje pełnej 
charakterystyki problemu, 
odwołując się do źródeł oraz 
wiedzy własnej.  
Samodzielnie argumentuje 
zajęte stanowisko. 
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haskie, Międzynarodowy 
Czerwony Krzyż. 

I i II wojny światowej na 
rozwój międzynarodowego 
prawa wojennego w XX w. 

konstruowaniu 
międzynarodowego prawa 
wojennego i 
humanitarnego. 

 

14. Lekcja powtórzeniowa  

15. Praca klasowa wg punktacji 
 

16. Przyszłość ludzkości – 
pokój czy zagłada 

Podaje przykłady 
postapokalipsy w 
literaturze i filmie. 

Analizuje pojęcie i charakter 
ideologii pacyfizmu oraz 
wyjaśnia jej genezę. 
 

Zna pojęcie postapokalipsy i 
jego znaczenie w literaturze i 
filmie science fiction. 
 

Omawia rozwój myśli 
pacyfistycznej w XX w. oraz 
jej współczesne przejawy. 

 

Dostrzega uwarunkowania 
geopolityczne ewolucji wizji 
postapokaliptycznych w 
literaturze i filmie w XX w. 

 

17. Podsumowanie 
wiadomości 
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Wymagania edukacyjne przedmiotu Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok dla szkoły ponadgimnazjalnej, 
uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej 

 

W Ą T E K  T E M A T Y C Z N Y  –  E u r o p a  i  ś w i a t  

 
Temat (rozumiany jako 

lekcja) 
Dopuszczający 
 Uczeń: 
 

Dostateczny  
Uczeń: 
 

Dobry  
Uczeń: 
 

Bardzo dobry 
 Uczeń: 
 

Celujący  
Uczeń: 
 

1.Warunki naturalne 
Morza Śródziemnego i 
pierwsze cywilizacje 

Wie, że we 
współczesnym świecie 
są obecne przejawy 
greckiej i rzymskiej 
tradycji i kultury, potrafi 
podać ich przykłady; 
umiejscawia w czasie i 
przestrzeni cywilizację 
starożytnej Grecji oraz 
Rzymu. 

Dostrzega różnorodność 
językową cywilizacji basenu 
Morza Śródziemnego; opisuje 
wydarzenia związane z wielką 
kolonizacją grecką jako 
przykład ekspansji politycznej, 
gospodarczej i kulturalnej 
cywilizacji śródziemnomorskiej. 

Przedstawia przykłady 
zapożyczeń dorobku 
cywilizacyjnego wśród ludów 
śródziemnomorskich; wymienia 
główne cechy kultury 
minojskiej i mykeńskiej; 
charakteryzuje wkład Fenicjan 
w obszar śródziemnomorski; 
potrafi analizować źródła; 
sprawnie posługuje się mapą 
historyczną. 

Dostrzega przenikanie się 
wpływów różnych kultur we 
współczesnym świecie; 
wyjaśnia rolę Aleksandra 
Macedońskiego w procesie 
rozprzestrzeniania kultury 
greckiej; wymienia 
osiągnięcia cywilizacji basenu 
Morza Śródziemnego, które 
są stosowane do dzisiaj; 
swobodnie posługuje się 
terminologią dotyczącą 
tematu. 

Dokonuje samodzielnej oceny; 
wymienia wyznaczniki antycznej 
cywilizacji i kultury; dostrzega 
zależności między kulturą i nauką 
a innymi dziedzinami życia 
społeczno-politycznego; 
wykorzystuje wiadomości i 
odwołuje się do literatury 
uzupełniającej i źródeł. 

2. Ekspansja rzymska Wymienia przyczyny 
ekspansji rzymskiej; zna 
podstawowe pojęcia 
związane z tematem. 

Omawia podboje rzymskie w 
czasach cesarstwa; wyjaśnia 
postawy Rzymian wobec ludów 
podbitych; lokalizuje w czasie i 
przestrzeni zasięg ekspansji 
rzymskiej w rejonie Morza 
Śródziemnego. 

Charakteryzuje przebieg i 
znaczenie podbojów Rzymian w 
okresie IV–I w. p.n.e. (wojny 
punickie, ekspansja w basenie 
Morza Śródziemnego, zajęcie 
Półwyspu Iberyjskiego) oraz w 
okresie cesarstwa rzymskiego. 

Wskazuje przyczyny 
identyfikacji podbitych 
ludów z kulturą rzymską; 
omawia proces romanizacji i 
wskazuje jego przykłady.  

Samodzielnie ocenia stosunek 
Rzymian do narodów podbitych; 
analizuje źródła; posługuje się 
wiedzą pozaźródłową. 
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3. Wpływ cywilizacyjnego 
kręgu islamskiego na 
Europę w średniowieczu 

Wskazuje na mapie 
kolebkę Arabów. 
Wymienia najważniejsze 
osiągnięcia kultury 
arabskiej.  
Zna pojęcia związane z 
tematem. 

Przedstawia drogi, jakimi 
wynalazki i odkrycia arabskie 
przenikały do Europy. 
Wskazuje najważniejsze cechy 
kultury arabskiej.  
 

Ocenia wpływ islamu na 
kształtowanie się kultury 
arabskiej.  
Sprawnie posługuje się mapą 
historyczną. 
 

Definiuje stosunek islamu do 
studiowanych przez Arabów 
dzieł starożytnych filozofów. 
Charakteryzuje wpływ 
kultury islamu na kulturę 
europejską. 

Dokonuje samodzielnej i 
krytycznej analizy dostępnych 
źródeł. 
Posługuje się logicznymi i 
samodzielnie wysuniętymi 
argumentami. 
 

4. Hiszpania, Al Andalus, 
Sefarad 

Określa warunki 
naturalne Półwyspu 
Iberyjskiego. 
Wymienia przejawy 
współistnienia 
chrześcijan, 
muzułmanów i żydów w 
Hiszpanii 
średniowiecznej.  

Wskazuje przyczyny i zasięg 
arabskiego podboju Iberii. 
Przedstawia w sposób 
syntetyczny proces 
współistnienia przedstawicieli 
trzech religii w Hiszpanii.  

Przedstawia w sposób 
analityczny proces 
współistnienia przedstawicieli 
trzech religii w Hiszpanii. 
Ocenia wpływ różnych kultur 
na średniowieczną Europę. 
Sprawnie posługuje się mapą 
historyczną 

Dokonuje pełnej 
charakterystyki omawianego 
problemu. 
Opisuje osiągnięcia 
przedstawicieli każdej z 
kultur występujących w 
Hiszpanii w średniowieczu.  

Podaje współczesne przykłady 
współistnienia wyznawców trzech 
wielkich religii w różnych 
regionach świata, dokonując ich 
analizy oraz oceny.  

5. Lekcja powtórzeniowa  

6. Praca klasowa wg punktacji 
 

7. Zamorska ekspansja 
Europy u schyłku 
średniowiecza i w epoce 
nowożytnej 

Lokalizuje w czasie 
omawiane epoki.  
Wymienia pojedyncze 
przykłady społecznych, 
ekonomicznych 
przyczyn zamorskiej 
ekspansji Europy u 
schyłku średniowiecza i 
w epoce nowożytnej. 
 
 
 

Charakteryzuje wyobrażenia o 
kształcie Ziemi i 
rozmieszczeniu kontynentów 
w średniowiecznej Europie. 
Wskazuje na mapie 
najważniejsze kierunki 
wypraw odkrywczych.  
Zna i rozumie pojęcia mapa 
mentalna, astrolabium, Laska 
św. Jakuba, kwadrant. 

Wyjaśnia społeczne, 
ekonomiczne i kulturowe 
przyczyny zamorskiej 
ekspansji Europy u schyłku 
średniowiecza i w epoce 
nowożytnej.  
Sprawnie posługuje się mapą 
historyczną. 

 
 

Omawia wpływ Pisma 
Świętego i nauczania 
Kościoła na wyobrażenie 
świata.  
Charakteryzuje postęp 
techniczny umożliwiający 
żeglugę oceaniczną (mapy, 
przyrządów nawigacyjnych, 
ożaglowanie i budowa 
statków). 

 

Charakteryzuje poglądy 
przedstawicieli nauki antycznej i 
średniowiecznej na budowę 
wszechświata.   
 
 

8. Wielcy podróżnicy 
późnego średniowiecza i 
nowożytności 

Lokalizuje w przestrzeni 
szlaki wypraw.  
Zna pojęcia związane z 
tematem. 

Omawia poszukiwania drogi do 
Indii i wyprawy Bartłomieja 
Diasa, Vasco da Gamy, Pedra 
Cabrala, Krzysztofa Kolumba. 
 

Opisuje wyprawy na ziemie 
opanowane przez Mongołów 
(Jan di Piano Carpini, brat 
Benedykt Polak, Marco Polo). 
Charakteryzuje wyprawę 

Ferdynanda Magellana – 

Zna polskie ślady  wyprawy 
Michała Piotra Boyma, 
Maurycego Beniowskiego. 
Dokonuje charakterystyki 
Abu Abdallaha Muhammada 
Ibn Battuty. 

Wskazuje przykłady i motywy 
aktywności podróżniczej. 
Wykazuje się znajomością relacji z 
podróży.  
Posługuje się  wiedzą z literatury 
uzupełniającej i źródeł. 
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pierwszą podróż dookoła 
świata . Opisuje wyprawy 
Jamesa Cooka. 

 
 

9. Polityka Europy wobec 
Chin, Indii i Japonii w XIX 
wieku  

Zna  i posługuje się 
terminologią niezbędną 
do opisania problemu.  
Lokalizuje na mapie 
Indie, Chiny i Japonię.  
Wyjaśnia pojęcie 
kolonia. 

Opisuje politykę Europy wobec 
Chin, Indii i Japonii w XIX 
wieku.  
Zna i rozumie pojęcia 
dyplomacja kanonierek, 
metropolia, kolonia. 
 

Omawia wpływ rządów 
europejskich na politykę 
wewnętrzną i zagraniczną 
państw azjatyckich.  
Wskazuje  konsekwencje 
polityki prowadzonej przez 
metropolie europejskie. 
Sprawnie posługuje się mapą 
historyczną.  
Omawia zainteresowanie 
sztuką japońską i chińską w XVII 
i XVIII wieku oraz 
kolekcjonerstwem w XIX wieku. 

Przedstawia w sposób 
analityczny pełną 
charakterystykę polityki 
kolonialnej państw 
europejskich wobec Indii, 
Chin i Japonii, odnosząc się 
do wskazanych źródeł. 
Ocenia znaczenie odkrycia 
kultur Chin, Indii i Japonii dla 
cywilizacji europejskiej.  

Podaje współczesne przykłady 
ingerencji państw europejskich 
oraz Stanów Zjednoczonych 
Ameryki w politykę innych państw 
i dokonuje samodzielnej oceny 
tego problemu.   

10. Rola kolonializmu 
europejskiego dla Europy i 
terytoriów kolonialnych 

Wymienia przykłady 
ekspedycji naukowych, 
wojskowych, misyjnych 
w XIX wieku.  
Wskazuje na mapie 
kolonie i imperia 
kolonialne różnych 
państw europejskich  
 
 

Charakteryzuje metody 
eksploatacji kolonii przez 
metropolie europejskie. 
Wymienia najważniejsze wojny 
o kolonie.  
 

Przedstawia  podłoże 
ekonomiczne, społeczne i 
ideologiczne kolonializmu XIX-
wiecznego.  
Wymienia i charakteryzuje 
konsekwencje kolonializmu. 
Sprawnie posługuje się mapą 
historyczną. 

Przedstawia stanowiska w 
ocenie kolonializmu. 
Dokonuje  pełnej 
charakterystyki roli 
kolonializmu dla Europy i 
terytoriów kolonizowanych. 

Dokonuje  samodzielnej i 
krytycznej oceny kolonializmu, 
wykorzystując wiedzę 
pozaźródłową.  

 
 

11. Lekcja powtórzeniowa  

12. Praca klasowa wg punktacji 
 

13. Kontakty i stosunki 
Stanów Zjednoczonych i 
Europy w XX w. 

Wymienia przykłady 
kontaktów i stosunków 
USA i Europy w XX 
wieku, lokalizuje je w 
czasie. Dostrzega ich 
różnice (gospodarcze, 
polityczne, kulturalne). 

Charakteryzuje kontakty i 
stosunki Europy i USA podczas 
II wojny światowej (Lend-Lease 
Act, Karta Atlantycka, 
włączenie USA do wojny, 
konferencje Wielkiej Trójki).  
Posługuje się pojęciami Plan 
Marshalla, Organizacja Paktu 
Północnoatlantyckiego. 

 

Charakteryzuje kontakty USA i 
Europy podczas I wojny 
światowej. Omawia kontakty 
oraz stosunki Stanów 
Zjednoczonych i Europy w 
okresie międzywojennym. 
Posługuje się pojęciami 
doktryna Monroego i doktryna 
Roosevelta, plan Marshalla, 
Organizacja Paktu 
Północnoatlantyckiego. 

Omawia kontakty oraz 
stosunki Stanów 
Zjednoczonych i Europy w 
okresie powojennym.  
Omawia cechy rywalizacji 
amerykańsko-radzieckiej w 
okresie zimnej wojny. 
Wymienia procesy 
rozbrojeniowe. 
 

Samodzielnie charakteryzuje 
powiązania kulturalne, polityczne i 
gospodarcze USA i Europy w XX 
wieku, dokonuje ich ocen. 
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14. Liberalizacja 
światowego handlu i jej 
konsekwencje. 

Charakteryzuje 
najważniejsze cechy 
rewolucji przemysłowej 
w Anglii.  
Lokalizuje ją w czasie.  
Wskazuje organizacje 
ekonomiczne o zasięgu 
globalnym - Światowa 
Organizacja Handlu. 

 

Wymienia cechy gospodarki 
światowej po I wojnie 
światowej. Charakteryzuje 
wielki kryzys gospodarczy i 
sposoby walki z nim – New 
Deal.  
Zna i rozumie pojęcia 
kapitalizm monopolistyczny, 
monopol, protekcjonizm, 
interwencjonizm.  

Wymienia etapy rozwoju 
liberalizmu XIX-wiecznego. 
Wie, czym była Liga Przeciw 
Ustawom Zbożowym (Anti-
Corn League) i wyjaśnia jej 
znaczenie dla wolnego handlu. 
Wymienia konsekwencje 
liberalizacji handlu.  
Zna i rozumie pojęcia 
merkantylizm, fizjokratyzm, 
neoliberalizm. 

 

Wyjaśnia pojęcie liberalizmu 
ekonomicznego. Omawia 
proces liberalizacji po II 
wojnie światowej – zna 
pojęcia reganomika oraz 
thatcheryzm. 
Charakteryzuje działalność i 
osiągnięcia Francois 
Quesnaya, Adama Smitha, 
Davida Ricardo, Johna 
Maynarda Keynesa. 

Samodzielnie wyjaśnia podłoże 
historyczne liberalizacji handlu, 
merkantylizmu i fizjokratyzmu. 

Posługuje się  wiedzą z literatury 
uzupełniającej i wiedzą źródłową. 

15. Podsumowanie 
wiadomości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 
 

Wymagania edukacyjne przedmiotu historia w zakresie podstawowym dla klasy I Technikum 

 

Temat (rozumiany 

jako lekcja) 

Wymagania  

na ocenę  

dopuszczającą 

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

dostateczną 

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

dobrą  

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

bardzo dobrą 

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

celującą 

 

Uczeń opanował  

wymagania na 

ocenę  

bardzo dobrą,  

a ponadto: 

I. Początki ludzkiej cywilizacji 

1. Historia jako nauka; 

metody badania 

dziejów człowieka 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

prehistoria, 

historia, 

historiografia, 

źródło historyczne, 

periodyzacja 

dziejów, era, 

chronologia 

– rozpoznaje 

rodzaje źródeł 

historycznych, 

podaje ich 

przykłady 

– rozróżnia czas 

cykliczny i 

linearny (liniowy) 

– omawia podział 

na epoki według 

kryterium 

materiału, z 

którego 

wykonywano 

narzędzia, np. 

paleolit, neolit, 

epoka brązu i 

epoka żelaza 

– przedstawia 

periodyzację 

dziejów 

powszechnych i 

ojczystych 

– omawia sposoby 

datowania w 

historii 

(dominujący od 

narodzin 

Chrystusa ‒ nasza 

era i inne, np. era 

muzułmańska, 

żydowska, 

bizantyjska) 

– charakteryzuje 

podział historii ze 

względu na 

przedmiot i obszar 

geograficzny 

badań 

– porównuje 

źródła relacyjno-

narracyjne ze 

źródłami 

normatywnymi, 

adresowane z 

nieadresowanymi 

oraz bezpośrednie 

z pośrednimi 

 

– dostrzega różne 

wymiary historii  

– uzasadnia, na 

czym polega np. 

metoda 

radiowęglowa  

– analizuje swój 

stosunek do 

nauczania/uczenia 

się historii 
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2. Przemiany 

sposobów życia 

człowieka w okresie 

prehistorycznym 

– wyjaśnia 

pojęcia: istoty 

humanoidalne, 

ewolucja, 

rewolucja 

neolityczna 

– przedstawia 

zasadnicze 

zmiany, jakie 

zaszły w budowie 

ciała hominidów 

w okresie 

prehistorycznym 

– wyjaśnia, jakie 

znaczenie w 

dziejach człowieka 

miało opanowanie 

umiejętności 

posługiwania się 

ogniem 

– wskazuje na 

mapie obszary, na 

których człowiek 

zapoczątkował 

uprawę zbóż i 

hodowlę zwierząt 

– charakteryzuje 

znaczenie 

pojawienia się 

gatunku Homo 

sapiens 

– uzasadnia, 

dlaczego 

przemiany 

zapoczątkowane 

na Bliskim 

Wschodzie noszą 

miano rewolucji 

neolitycznej 

– analizuje 

zjawisko 

pojawienia się 

myślenia 

symbolicznego w 

dziejach 

człowieka, 

argumentuje, jakie 

to miało znaczenie 

– uzasadnia, w 

jaki sposób 

umiejętność 

obróbki kamienia i 

metali wpłynęła na 

jakość życia ludzi 

3. Cywilizacja 

Mezopotamii 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

Mezopotamia, 

Żyzny Półksiężyc, 

system irygacyjny, 

ziggurat, kodeks, 

antropomorfizm, 

politeizm, pismo 

klinowe 

– omawia 

uwarunkowania 

geograficzne 

rozwoju 

cywilizacji na 

Bliskim 

Wschodzie 

– przedstawia 

wierzenia ludów 

tworzących 

cywilizacje 

starożytnego 

Bliskiego 

Wschodu 

– charakteryzuje 

organizację 

państw i strukturę 

społeczeństw w 

cywilizacjach 

starożytnego 

Bliskiego 

Wschodu 

– analizuje 

najważniejsze 

osiągnięcia 

kulturowe 

starożytnych 

cywilizacji 

Mezopotamii 

– uzasadnia 

ponadczasowe 

znaczenie 

osiągnięć 

kulturowych i 

naukowych 

cywilizacji 

Mezopotamii 

4. Starożytny Egipt – wyjaśnia 

pojęcia: Egipt 

– omawia 

uwarunkowania 

– charakteryzuje 

organizację 

– analizuje 

najważniejsze 

– uzasadnia 

ponadczasowe 
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Dolny, Egipt 

Górny, monarchia 

despotyczna, 

faraon, 

mumifikacja, 

hieroglify 

geograficzne 

rozwoju 

cywilizacji 

starożytnego 

Egiptu 

– przedstawia 

wierzenia 

cywilizacji 

starożytnego 

Egiptu 

państwa 

egipskiego i 

strukturę jego 

społeczeństwa  

osiągnięcia 

kulturowe 

starożytnego 

Egiptu 

znaczenie 

osiągnięć 

kulturowych i 

naukowych 

cywilizacji 

starożytnego 

Egiptu 

5. Izraelici i ich religia 

‒ judaizm 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

monoteizm, 

judaizm, Arka 

Przymierza, Tora, 

Dekalog, Talmud, 

diaspora, 

Świątynia 

Salomona, Stary 

Testament, 

„niewola 

babilońska”, 

menora, alfabet, 

purpura 

– omawia 

uwarunkowania 

geograficzne 

rozwoju 

cywilizacji 

starożytnego 

Izraela i Fenicji 

– wyjaśnia 

założenia religii 

monoteistycznej 

na przykładzie 

judaizmu 

– charakteryzuje 

proces powstania i 

organizację 

państwa Izrael i 

Fenicji 

– sporządza linię 

czasu z 

najważniejszymi 

wydarzeniami z 

dziejów Izraela 

– analizuje 

najważniejsze 

osiągnięcia 

kulturowe 

starożytnego 

Izraela i Fenicji 

– uzasadnia 

uniwersalne, 

ponadczasowe 

wartości Dekalogu 

– uzasadnia 

ponadczasowe 

znaczenie 

osiągnięć 

kulturowych i 

naukowych 

cywilizacji 

starożytnego 

Izraela i Fenicji 

6. Cywilizacje 

Środkowego i 

Dalekiego Wschodu: 

Indii i Chin 

–  wyjaśnia 

pojęcia: animizm, 

braminizm, 

hinduizm, 

sanskryt, Wedy, 

nirwana, 

reinkarnacja, 

kasta, terakotowa 

– omawia 

uwarunkowania 

geograficzne 

rozwoju 

cywilizacji 

starożytnych Indii 

i Chin 

– przedstawia 

– charakteryzuje 

proces powstania i 

organizację 

państwa 

starożytnych Indii 

i Chin 

 

– analizuje 

najważniejsze 

osiągnięcia 

kulturowe 

starożytnych Indii 

i Chin 

– przedstawia 

najważniejsze 

– uzasadnia 

ponadczasowe 

znaczenie 

osiągnięć 

kulturowych i 

naukowych 

cywilizacji 

starożytnych Indii 
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armia, 

konfucjanizm, 

taoizm, Wielki 

Mur, jedwabny 

szlak 

wierzenia 

cywilizacji 

starożytnych Indii 

i Chin 

przesłania z nauk 

Buddy i 

Konfucjusza 

i Chin 

7. Początki ludzkiej 

cywilizacji − lekcja 

powtórzeniowa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

8. Początki ludzkiej 

cywilizacji – lekcja 

sprawdzająca 

jw. jw. jw. jw. jw. 

II. Starożytna Grecja 

1. U początków 

greckiej cywilizacji 

– wyjaśnia 

pojęcia: kultura 

minojska, kultura 

mykeńska, 

Hellenowie, 

Hellada, Wieki 

Ciemne, polis, 

Wielka 

Kolonizacja, 

falanga, hoplita 

– omawia 

uwarunkowania 

geograficzne 

kształtowania się 

cywilizacji 

greckiej 

– wskazuje 

obszary objęte 

kolonizacją grecką 

od VIII do VI w. 

p.n.e. 

– charakteryzuje 

proces powstania i 

przyczyny upadku 

cywilizacji 

minojskiej i 

mykeńskiej 

– omawia wpływ 

warunków 

naturalnych na 

życie codzienne 

mieszkańców 

Hellady  

– analizuje 

najważniejsze 

osiągnięcia 

kulturowe 

Minojczyków i 

Achajów 

– porównuje cechy 

i zasięg 

kolonizacji 

fenickiej i greckiej 

– uzasadnia 

wpływ wartości 

związanych z ideą 

greckiej polis na 

współczesne 

przemiany 

polityczne i 

społeczno-

gospodarcze w 

Europie 

2. Sparta i Ateny – 

dwie drogi rozwoju 

społecznego i 

ustrojowego polis 

– wyjaśnia 

pojęcia: Dorowie, 

spartiaci, 

periojkowie, 

heloci, Związek 

Peloponeski, 

oligarchia, 

– omawia 

uwarunkowania 

geograficzne 

kształtowania się 

cywilizacji Sparty 

i Aten 

– wyjaśnia 

– charakteryzuje 

organizacje 

społeczeństwa 

Sparty i Aten  

– omawia wpływ 

warunków 

naturalnych na 

– analizuje, na 

czym polegał 

oligarchiczny i 

demokratyczny 

system ustrojowy 

w owych czasach 

– porównuje ideał 

– uzasadnia rolę, 

jaką w historii 

Aten oraz Europy 

odegrali Drakon, 

Solon i Klejstenes 
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geruzja, eforowie, 

wychowanie 

spartańskie, 

Areopag, tyrania, 

demokracja, fyla, 

Rada Pięciuset, 

Archonci, strateg, 

ostracyzm 

uprawnienia 

poszczególnych 

organów władzy w 

Sparcie i Atenach 

życie codzienne 

mieszkańców 

Sparty i Aten 

– przedstawia 

sytuację 

społeczno-

polityczną w obu 

polis 

wojownika-

obywatela w 

Sparcie z ideałem 

obywatela w 

Atenach 

3. Grecja w okresie 

klasycznym 

– wyjaśnia 

pojęcia: Imperium 

Perskie, satrapie, 

Związek Helenów, 

Związek Morski, 

wojna 

peloponeska 

– opisuje różne 

formy ekspansji w 

świecie greckim, 

kolonizację grecką 

i fenicką 

– wymienia 

najważniejsze 

bitwy Greków z 

Persami: pod 

Maratonem, 

Termopilami, 

Salaminą i 

Platejami 

– omawia 

okoliczności i 

przyczyny, które 

doprowadziły do 

wojen Grecji z 

Persją w I połowie 

V wieku p.n.e. 

– sporządza linię 

czasu prezentującą 

etapy przebiegu 

wojen grecko- 

perskich 

– wyjaśnia, na 

czym polegała 

potęga greckiej 

polis w V wieku 

p.n.e.  

– analizuje proces, 

który doprowadził 

do jej załamania w 

końcu tego 

stulecia  

– uzasadnia 

czynniki, które 

utrudniały 

Helenom 

osiągnięcie 

zwycięstwa i te, 

które zwycięstwu 

sprzyjały i je 

umożliwiły 

– podaje i ocenia 

symbolikę wojen 

grecko-perskich, 

która funkcjonuje 

we współczesnym 

świecie, np. bieg 

maratoński, 

„Polskie 

Termopile” 

4. Religia i obyczaje 

Greków 

– wyjaśnia 

pojęcia: mitologia, 

heros, igrzyska 

olimpijskie, 

wieniec laurowy, 

gimnazjon, 

– wymienia 

głównych bogów 

greckich i określa 

ich „specjalizację” 

– omawia różne 

formy religijności 

– charakteryzuje 

religię 

starożytnych 

Greków 

– przedstawia 

życie obyczajowe 

– ocenia, jaka rolę 

odgrywały 

igrzyska 

olimpijskie w 

życiu politycznym 

i kulturalnym 

– uzasadnia, jaki 

wpływ wywarła 

mitologia na 

literaturę i sztukę 

w starożytnej 

Grecji 
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sympozjon w starożytnej 

Grecji 

i kulturalne w 

Helladzie 

starożytnych 

Greków 

– określa sytuację 

i rolę społeczną 

kobiet w Helladzie 

 

– podaje 

argumenty, o 

ponadczasowej 

roli ducha 

rywalizacji w 

kontekście tradycji 

igrzysk 

olimpijskich 

 

5. Kultura grecka w 

epoce archaicznej i 

klasycznej 

– wyjaśnia 

pojęcia: dramat 

grecki, komedia, 

teatr, filozofia, 

akademia, liceum, 

tympanon, styl 

dorycki, joński i 

koryncki, styl 

czarnofigurowy, 

styl 

czerwonofigurowy  

– wymienia 

osiągnięcia 

kulturowe 

starożytnych 

Greków 

– podaje 

najwybitniejszych 

twórców 

starożytnej Grecji 

– charakteryzuje 

grecką myśl 

filozoficzną 

– omawia greckie 

porządki 

architektoniczne: 

styl dorycki, 

joński i koryncki 

– ocenia 

najbardziej 

znaczące 

osiągnięcia 

cywilizacyjne i 

artystyczne 

Greków epoki 

archaicznej i 

klasycznej  

– uzasadnia, które 

z nich najsilniej 

wpłynęły na 

rozwój cywilizacji 

europejskiej 

– dostrzega 

różnice w 

historiografii 

starożytnej Grecji 

na przykładzie 

dzieł Herodota i 

Tukidydesa 

– analizuje system 

wartości 

prezentowany 

przez filozofów 

greckich, tzw. 

wartości stałe, jak 

sprawiedliwość, 

dobro, i liche, jak 

tchórzostwo, 

mściwość i 

nienawiść 

6. Podboje 

macedońskie i świat 

grecki w okresie 

hellenistycznym 

– wyjaśnia 

pojęcia: kultura 

hellenistyczna, 

diadochowie, 

synkretyzm 

– omawia 

ekspansję 

Aleksandra 

Macedońskiego 

– wymienia 

– przedstawia 

okolicznościach 

wzrostu znaczenia 

Macedonii w IV 

w. p.n.e. 

– charakteryzuje 

cechy kultury 

hellenistycznej 

– wyjaśnia 

podłoże budowy 

– uzasadnia, w 

jaki sposób 

działania 

Aleksandra 

Wielkiego 
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religijny, retoryka, 

Filipiki, Siedem 

cudów świata 

(starożytnego) 

najważniejsze 

bitwy z wojny 

Aleksandra 

Wielkiego z 

Persami: Issos, 

Gaugamela 

– wskazuje na 

mapie kraje 

podporządkowane 

przez Aleksandra 

Wielkiego 

 

imperium przez 

Aleksandra 

Wielkiego 

 

wpłynęły na 

kształtowanie się 

kultury 

hellenistycznej i 

jej dziedzictwa 

7. Starożytna Grecja − 

lekcja powtórzeniowa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

8. Starożytna Grecja – 

lekcja sprawdzająca 
jw. jw. jw. jw. jw. 

III. Starożytny Rzym 

1. Początki Rzymu i 

republiki rzymskiej 

– wyjaśnia 

pojęcia: Wilczyca 

kapitolińska, 

rzymska 

oligarchia, 

republika, 

Etruskowie, 

patrycjusze, 

plebejusze, 

komicja, konsul, 

pretor, cenzor, 

rózgi liktorskie, 

kwestor, trybun 

ludowy, 

zgromadzenie 

ludowe, senat, 

dyktator, Związek 

Latyński 

 

– podaje źródła 

rzymskiej 

cywilizacji i 

początków Rzymu 

– omawia problem 

niewolnictwa w 

republice 

rzymskiej 

– wyjaśnia 

znaczenie 

powiedzenia 

„pyrrusowe 

zwycięstwo” 

– charakteryzuje 

przemiany 

ustrojowe i 

społeczne w 

republice 

rzymskiej 

– wskazuje na 

mapie kierunki 

podbojów 

rzymskich oraz 

obszary 

podporządkowane 

przez 

Rzym w kolejnych 

etapach jego 

ekspansji 

– charakteryzuje 

system ustrojowy 

republiki 

rzymskiej, 

wskazując 

uprawnienia 

poszczególnych 

instytucji 

republikańskich 

– uzasadnia, na 

czym opierał się 

sukces rzymskiej 

ekspansji na 

teranie Italii 

 

2. Podboje Rzymu – wyjaśnia – omawia – wyjaśnia ideę – ocenia – analizuje 
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poza Italią i przemiany 

społeczne u schyłku 

republiki 

pojęcia: 

Kartagina, wojny 

punickie, 

prowincja, 

latyfundium, 

proletariusz, 

popularzy, 

optymaci, 

gladiator 

charakter 

ekspansji 

rzymskiej 

– wymienia 

główne bitwy 

wojen punickich: 

Kanny, Zama oraz 

dowódców i 

polityków, np.: 

Hannibal, Scypion 

Afrykański 

Starszy, Tyberiusz 

i Gajusz 

Grakchowie 

 

imperium 

rzymskiego 

– charakteryzuje 

przejawy kryzysu 

społeczeństwa 

rzymskiego oraz 

rolę, jaką 

odgrywali w 

państwie i 

społeczeństwie 

rzymskim 

niewolnicy  

 

następstwa 

nierównego 

podziału ziemi, 

który dokonał się 

w okresie podboju 

Italii przez 

Rzymian 

– charakteryzuje 

konflikty 

społeczne i próby 

reform u schyłku 

republiki 

okoliczności, w 

jakich Rzym 

zaczął dokonywać 

podbojów poza 

obszarem Italii. 

– podaje i ocenia 

następstwa 

podbojów i źródła 

konfliktów 

społecznych w 

schyłkowym 

okresie republiki 

 

3. Upadek republiki. 

Cesarstwo Rzymskie 

w okresie pryncypatu 

– wyjaśnia 

pojęcia: legion, 

weteran, wojny 

domowe, 

powstanie 

Spartakusa, 

triumwirat, 

August, pryncypat, 

Pax Romana, 

romanizacja, 

obywatelstwo 

rzymskie 

– wymienia 

głównych 

polityków, którzy 

doprowadzili do 

przemian 

ustrojowych w I 

w. p.n.e., np. 

Sulla, Marek 

Krassus, Gnejusz 

Pompejusz, 

Juliusz Cezar 

– charakteryzuje 

okoliczności 

przeobrażenia się 

republiki w 

Cesarstwo 

Rzymskie 

– przedstawia, na 

czym polegał 

system rządów w 

Cesarstwie 

Rzymskim 

określany jako 

pryncypat 

– ocenia rolę 

Juliusza Cezara i 

Oktawiana 

Augusta w 

przemianach 

ustrojowych 

– wyjaśnia 

uniwersalne 

znaczenie słów 

Cezara 

„przybyłem, 

zobaczyłem, 

zwyciężyłem” 

– uzasadnia 

okoliczności, w 

jakich w I w. 

p.n.e. dochodziło 

w republice 

rzymskiej do 

wojen domowych  

– wnioskuje, jakie 

były przyczyny 

przejmowania 

władzy przez 

ambitne jednostki 

w okresie 

przemian 

ustrojowych 
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4. Kultura, osiągnięcia 

cywilizacyjne, 

wierzenia w 

starożytnym Rzymie 

– wyjaśnia 

pojęcia: prawo, 

drogi rzymskie, 

beton, kopuła, 

łuki, akwedukt, 

termy, mozaiki, 

cyrk, Koloseum, 

amfiteatr, 

Panteon, łuk 

triumfalny, 

Kolumna Trajana, 

forum, epopeja, 

satyra, 

wróżbiarstwo, 

westalka, 

mitraizm, 

chrześcijaństwo, 

sekta, Nowy 

Testament, 

doktryna 

– omawia genezę 

chrześcijaństwa i 

zmiany sytuacji 

chrześcijan w 

państwie 

rzymskim 

– wyjaśnia, kim 

byli wybitni 

twórcy kultury 

rzymskiej, np.: 

Seneka Młodszy, 

Marek Aureliusz, 

Cyceron, 

Wergiliusz, 

Horacy, Owidiusz 

– charakteryzuje 

wierzenia religijne 

starożytnych 

Rzymian i ich 

związek z życiem 

publicznym 

– przedstawia 

proces 

rozpowszechniani

a się 

chrześcijaństwa w 

starożytnym 

Rzymie  

– rozpoznaje i 

ocenia osiągnięcia 

kulturowe 

starożytnych 

Rzymian 

– wyjaśnia, jakie 

były przyczyny 

popularności 

wśród Rzymian 

kultów 

wschodnich i 

czym się one 

charakteryzowały 

– uzasadnia 

ponadczasowe 

znaczenie słów 

Seneki 

Młodszego: 

„ojczyznę kocha 

się nie dlatego, że 

wielka, ale 

dlatego, że 

własna” 

– analizuje 

dziedziny, w 

których rzymska 

cywilizacja 

osiągnęła 

najbardziej 

oryginalne 

rezultaty i 

oddziałuje do 

dzisiaj najsilniej 

na kulturę 

europejską 

5. Rzym w III‒V w. 

Upadek cesarstwa na 

Zachodzie 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

barbarzyńcy, 

Germanie, 

prześladowanie 

chrześcijan, 

dominat, sobór, 

herezja, 

patriarcha, biskup 

Rzymu, diecezja, 

– omawia zmiany 

sytuacji 

chrześcijan w 

państwie 

rzymskim od III 

do V w.  

– określa, jakie 

obszary znalazły 

się we wschodnim, 

a jakie – w 

– przedstawia 

przejawy kryzysu 

imperium 

rzymskiego w III 

w.  

– charakteryzuje 

wewnętrzne i 

zewnętrzne 

przyczyny upadku 

państwa 

– ocenia 

przemiany 

polityczne w 

Rzymie w okresie 

od III do V wieku 

– analizuje różnice 

kulturowe i 

cywilizacyjne 

Cesarstwa 

Zachodniorzymski

– uzasadnia 

wpływ wielkiej 

wędrówki ludów 

na przemiany 

kulturowe i 

cywilizacyjne w 

zachodniej 

Europie 

– argumentuje, czy 

zmiany dokonane 
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Edykt mediolański, 

kolonat, wielka 

wędrówka ludów 

zachodnim 

Cesarstwie 

Rzymskim po jego 

podziale w 395 r. 

rzymskiego 

 

ego i 

Wschodniorzymsk

iego 

w II połowie V w. 

świadczą o 

przejściu do nowej 

epoki 

6. Starożytny Rzym − 

lekcja powtórzeniowa 
jw. jw. jw. jw. jw. 

7. Starożytny Rzym – 

lekcja sprawdzająca 
jw. jw. jw. jw. jw. 

IV. Wczesne średniowiecze – do końca X w. 

1. Cesarstwo na 

Wschodzie 

(Bizancjum) 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

Bizancjum, 

Kodeks 

Justyniana, 

Awarowie, ogień 

grecki, dynastia 

macedońska, 

ikona, ikonoklaści, 

kościół Hagia 

Sophia  

– lokalizuje w 

czasie i przestrzeni 

Cesarstwo 

Bizantyjskie 

– wyjaśnia genezę 

Bizancjum jako 

dziedzictwo 

grecko-rzymskiej 

cywilizacji 

 

– charakteryzuje 

osiągnięcia w 

zakresie kultury 

Cesarstwa 

Bizantyjskiego 

– przedstawia 

cechy sztuki 

bizantyńskiej 

 

– ocenia rolę 

Kościoła 

chrześcijańskiego 

w Cesarstwie 

Bizantyjskim 

– analizuje 

problem kultu 

ikon w Bizancjum 

i problem 

ikonoklazmu 

– uzasadnia rolę 

cesarza Justyniana 

I Wielkiego w 

dziejach 

Bizancjum 

– argumentuje, czy 

Prokopiusz z 

Cezarei, historyk 

bizantyński miał 

wpływ na pełny 

obraz 

rzeczywistości VI 

w. 

2. Arabowie i islam – wyjaśnia 

pojęcia: beduini, 

karawany, hidźra, 

prorok, Koran, 

islam, Czarny 

Kamień, Al-Kaba, 

Allah, rok nowej 

ery, szariat, 

ramadan, dżihad, 

kalif, emir, 

– wyjaśnia genezę 

islamu, omawia 

główne zasady, 

filary islamu, które 

znalazły się w 

Koranie 

– charakteryzuje 

główne kierunki 

ekspansji arabskiej 

do IX wieku 

– opisuje 

charakterystyczne 

cechy kultury 

arabskiej i 

rozpoznaje jej 

najważniejsze 

– analizuje cechy 

charakterystyczne 

dla społeczności 

arabskiej w 

okresie przed 

narodzinami 

nowej religii ‒ 

islamu 

 

– ocenia 

osiągnięcia 

cywilizacyjne 

Arabów i cechy 

charakterystyczne 

kultury i nauki 

arabsko-islamskiej 
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kaligrafia, 

Abbasydzi, 

Umajjadzi, 

Fatymidzi 

osiągnięcia 

3. Europa 

barbarzyńska po 

upadku cesarstwa na 

Zachodzie 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

Frankowie, 

romanizacja 

plemion 

germańskich, 

Anglosasi, 

Ostrogoci, 

Wizygoci, 

Merowingowie, 

prawo salickie, 

majordom, 

Celtowie, Państwo 

Kościelne, biskup 

Rzymu, reguła 

zakonna 

– opisuje proces 

tworzenia się 

państw w Europie 

z uwzględnieniem 

ich chrystianizacji 

– wyjaśnia, jaką 

rolę odegrali w 

dziejach Franków 

Chlodwig I, Karol 

Młot i Pepin 

Krótki 

– charakteryzuje 

relacje pomiędzy 

Germanami a 

podbitą przez nich 

ludnością 

romańską 

– wyjaśnia, co 

zdecydowało o 

ostatecznej 

romanizacji (z 

wyjątkiem 

Brytanii) 

germańskich 

najeźdźców 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

przedstawia życie 

codzienne 

mnichów w 

klasztorach 

kierujących się 

regułą św. 

Benedykta 

– analizuje losy 

Italii, Półwyspu 

Iberyjskiego i 

Wysp Brytyjskich 

w V‒VIII w. 

– analizuje 

najważniejsze 

zjawiska, które 

zachodziły w 

Kościele na 

Zachodzie  

– argumentuje, 

jakie było miejsce 

Kościoła w 

rzeczywistości 

społeczno-

politycznej, która 

wytworzyła się we 

wczesnym 

średniowieczu 

4. Odrodzenie idei 

cesarskiej na 

Zachodzie. Monarchie 

karolińska i ottońska 

– wyjaśnia 

pojęcia: hrabia, 

margrabia, 

kapitularz, 

dziesięcina, 

renesans 

karoliński, 

skryptorium, 

minuskuła 

karolińska, 

miniatura, traktat 

w Verdun, 

– opisuje zasięg 

terytorialny i 

organizację 

państwa Franków 

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

polityki Karola 

Wielkiego 

– przedstawia 

postać Karola 

Wielkiego i jego 

zasługi dla 

państwa 

– charakteryzuje 

zjawisko 

renesansu 

karolińskiego i 

ocenia jego 

znaczenie dla 

rozwoju 

– charakteryzuje 

ideę cesarstwa 

karolińskiego i 

porównuje ją z 

ideą cesarstwa 

Ottonów 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

wyjaśnia, na czym 

polegał należyty i 

sprawiedliwy 

sposób 

– analizuje 

przyczyny i 

następstwa 

rozpadu monarchii 

karolińskiej po 

traktacie w 

Verdun 

– argumentuje, na 

czym polegała 

idea odnowienia 

cesarstwa na 

Zachodzie w 
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Karolingowie, 

Rzesza, Święte 

Cesarstwo 

Rzymskie Narodu 

Niemieckiego, 

monarchia 

uniwersalistyczna, 

dynastia saska 

kultury sprawowania 

rządów przez 

chrześcijańskiego 

władcę opisany w 

kapitularzu Karola 

Wielkiego 

monarchii 

karolińskiej i w 

monarchii 

niemieckich 

Ottonów 

5. Gospodarka, 

społeczeństwo, kultura 

wczesnośredniowieczn

ej Europy Zachodniej 

– wyjaśnia 

pojęcia: kolonat, 

poddaństwo, 

produkcja 

rzemieślnicza, 

dwupolówka, 

trójpolówka, 

feudalizm, senior, 

wasal, beneficjum, 

lenno, hołd, 

inwestytura, akt 

komendacji, 

relikwie, suzeren, 

immunitet, 

pańszczyzna, 

bazylika, 

hagiografia, 

ornament 

zoomorficzny 

– opisuje 

gospodarkę i 

kulturę państwa 

Franków ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

polityki Karola 

Wielkiego 

– charakteryzuje 

problemy 

gospodarcze 

występujące w 

zachodniej 

Europie w epoce 

wczesnego 

średniowiecza  

– ukazuje ich 

wpływ na życie 

mieszkańców 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

wyjaśnia, na czym 

polegał osobisty 

stosunek wasala 

do seniora 

określony w akcie 

komendacji 

– charakteryzuje i 

ocenia kulturę 

wczesnego 

średniowiecza 

oraz jej 

osiągnięcia 

– argumentuje, 

jakie znaczenie w 

życiu społecznym 

i politycznym miał 

system nadawania 

ziemi na zasadzie 

lenna 

6. Narodziny państwa 

polskiego i rządy 

Mieszka I 

– wyjaśnia 

pojęcia: gród, 

dynastia 

piastowska, Grody 

Czerwieńskie, 

– opisuje proces 

tworzenia się 

państwa polskiego 

z uwzględnieniem 

jego 

– przedstawia 

stosunki Mieszka I 

z sąsiadami 

– charakteryzuje 

organizację 

– analizuje, jakie 

znaczenie dla 

powstającego 

państwa polskiego 

miało przyjęcie 

– analizuje różne 

źródła o 

początkach 

państwa 

polskiego, łączy 



 
 

28 
 

palatium, Dagome 

iudex, opole, 

drużyna książęca, 

drzewo 

genealogiczne 

chrystianizacji 

– przedstawia 

kolejne etapy 

rozwoju 

terytorialnego 

państwa Mieszka I 

państwa i rolę 

drużyny książęcej 

w państwie 

Mieszka I 

chrześcijaństwa 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

wyjaśnia, jakie 

znaczenie dla 

Mieszka I i 

kształtującego się 

państwa polskiego 

miało zwycięstwo 

pod Cedynią 

ich autorów z 

państwami lub 

kręgami 

kulturowymi 

– uzasadnia 

tendencje 

centralistyczne w 

życiu politycznym 

państwa polskiego 

w X w. 

7. Wczesne 

średniowiecze – do 

końca X w. – lekcja 

powtórzeniowa 

jw. jw. jw. jw. jw. 

8. Wczesne 

średniowiecze – do 

końca X w. – lekcja 

sprawdzająca 

jw. jw. jw. jw. jw. 

V. Europa i Polska w okresie pełnego średniowiecza – XI‒XIII w. 

1. Polska za 

panowania Bolesława 

Chrobrego 

– wyjaśnia 

pojęcia: misja 

chrystianizacyjna 

biskupa 

Wojciecha, 

kanonizacja, 

Drzwi 

Gnieźnieńskie, 

zjazd gnieźnieński, 

kopia włóczni św. 

Maurycego, 

drużyna książęca, 

danina, Pięciu 

– opisuje zmiany 

terytorialne 

państwa polskiego 

w okresie rządów 

Bolesława 

Chrobrego 

– wymienia 

przyczyny i 

opisuje przebieg 

wojen 

prowadzonych 

przez Bolesława w 

latach 1003‒ 1018 

– wyjaśnia 

uwarunkowania 

narodzin państwa 

polskiego i jego 

chrystianizacji z 

uwzględnieniem 

roli Bolesława 

Chrobrego 

– charakteryzuje 

politykę 

zagraniczną 

Bolesława 

Chrobrego z 

– zestawia 

najważniejsze 

wydarzenia z 

dziejów Polski i 

Europy za 

Bolesława 

Chrobrego 

– na podstawie 

źródeł wyjaśnia i 

ocenia, jakie 

znaczenie dla 

Bolesława i Polski 

miał zjazd 

– analizuje 

tendencje 

centralistyczne w 

życiu politycznym 

państwa polskiego 

w okresie rządów 

Bolesława 

Chrobrego 

– analizuje i 

ocenia znaczenie 

koronacji 

królewskiej 

Bolesława 
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Braci 

Męczenników, 

regalia, prawo 

książęce, ciężary 

prawa książęcego 

– omawia 

organizację 

państwa polskiego 

za Bolesława 

Chrobrego 

uwzględnieniem 

małżeństw 

zawartych przez 

Bolesława i jego 

syna Mieszka II 

gnieźnieński 

– analizuje, jak 

układały się 

stosunki 

Bolesława 

Chrobrego z 

Ottonem III 

Chrobrego 

– przedstawia 

konsekwencje 

długotrwałych 

walk polsko-

niemieckich za 

Bolesława 

Chrobrego 

2. Kryzys państwa 

polskiego i jego 

odbudowa przez 

Kazimierza 

Odnowiciela 

– wyjaśnia 

pojęcia: reakcja 

pogańska, bunt 

możnych, trybut, 

prawo rycerskie, 

główszczyzna, 

nawiązka 

– opisuje zmiany 

terytorialne 

państwa polskiego 

w latach 

1025‒1058 

– wymienia 

terytoria należące 

kiedyś do państwa 

pierwszych 

Piastów, które 

pozostawały poza 

granicami Polski 

w 1058 r. 

– wyjaśnia, 

dlaczego powrót 

Kazimierza do 

kraju w 1039 r. 

zakończył się 

sukcesem i 

rozpoczął proces 

odbudowy 

państwa polskiego 

– charakteryzuje 

reformy wojskowe 

Kazimierza 

Odnowiciela i 

ocenia ich 

znaczenie 

– zestawia 

najważniejsze 

wydarzenia z 

dziejów Polski i 

Europy w latach 

1025‒1058 

– na podstawie 

tekstów 

źródłowych 

wyjaśnia sytuację, 

jaka zapanowała 

na ziemiach 

polskich po 

przejęciu władzy 

przez Bezpryma, a 

następnie po 

śmierci Mieszka II 

 

– argumentuje, 

tendencje 

decentralistyczne i 

centralistyczne w 

życiu politycznym 

państwa polskiego 

w latach 

1025‒1058 

– uzasadnia, czy 

słusznie Kazimierz 

otrzymał 

przydomek 

„Odnowiciel” 

3. Europa w XI‒XIII 

w. ‒ polityka, 

społeczeństwo, 

gospodarka 

– wyjaśnia 

pojęcia: suzeren, 

manuskrypt, nowe 

wsie, ruch 

kolonizacyjny, 

chomąto, jarzmo, 

– opisuje 

charakterystyczne 

przejawy 

ożywienia 

społeczno-

gospodarczego w 

– charakteryzuje 

funkcjonowanie 

władzy, struktur 

społecznych i 

gospodarki w 

systemie 

– zestawia 

najważniejsze 

wydarzenia z 

dziejów Polski i 

Europy w II 

połowie XI i w 

– ocenia wpływ 

cechów i gildii na 

rozwój miast oraz 

funkcjonowanie 

rzemiosła i handlu 

 – uzasadnia, na 
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młyn wodny, 

czynsz, wolność 

osobista, targ, 

lichwa, pożyczka, 

weksel, bank, 

pieniądz, cechy, 

gildie, warsztaty 

rzemieślnicze, 

ośrodki miejskie 

Europie od XI do 

XIII w.  

– przedstawia 

realia życia 

codziennego w 

średniowiecznym 

mieście i wsi 

feudalnym    

– przedstawia 

specyfikę 

odmienności 

gospodarczej w 

Anglii, Francji i 

Rzeszy 

Niemieckiej 

XII w. 

– wskazuje 

najważniejsze 

czynniki, które 

doprowadziły do 

ożywienia 

gospodarczego w 

Europie 

 

czym polegał 

wzrost znaczenia 

pieniądza w 

gospodarce i 

codziennym życiu 

mieszkańców 

4. Kościół w realiach 

społeczno-

politycznych XI‒XIII 

w. 

– wyjaśnia 

pojęcia: celibat, 

inwestytura, 

symonia, 

nepotyzm, 

kardynał, reforma 

gregoriańska, 

ekskomunika, 

Dictatus papae, 

antypapież, prawo 

kościelne, 

konkordat w 

Wormacji, 

katolicyzm, 

prawosławie, 

schizma 

wschodnia, 

rekonkwista, 

krucjata, krucjata 

ludowa, krucjata 

rycerska, 

Królestwo 

Jerozolimskie, 

– przedstawia, na 

czym polegał spór 

o inwestyturę 

świecką i 

dominium mundi 

pomiędzy 

papiestwem a 

cesarstwem 

– omawia 

okoliczności, w 

jakich doszło do 

rozłamu w 

Kościele w 1054 r. 

– wyjaśnia ideowe 

i polityczne 

przyczyny, a także 

charakter 

rywalizacji 

papiestwa z 

cesarstwem o 

zwierzchnictwo 

nad 

średniowieczną 

Europą 

 

– charakteryzuje 

polityczne, 

społeczno-

gospodarcze i 

religijne 

uwarunkowania 

wypraw 

krzyżowych do 

Ziemi Świętej i 

rekonkwisty oraz 

przedstawia ich 

skutki  

– ocenia znaczenie 

krucjat w dziejach 

średniowiecznej 

Europy  

– wskazuje i 

ocenia metody 

reformy Kościoła 

podjęte w XI–XIII 

w. z 

uwzględnieniem 

działań Stolicy 

Apostolskiej, a 

także roli zakonów 

– charakteryzuje i 

ocenia cele 

podjęcia przez 

chrześcijan 

wypraw 

krzyżowych oraz 

sposoby ich 

realizacji 
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Cesarstwo 

Łacińskie, zakony 

rycerskie, Liga 

Lombardzka, 

świętopietrze, 

kongregacja, 

zakon cystersów, 

zakony żebracze, 

inkwizycja 

5. Polska Bolesławów 

Śmiałego i 

Krzywoustego 

– wyjaśnia 

pojęcia: obóz 

papieski, legat 

papieski, palatyn, 

bulla 

gnieźnieńska, 

bulla, zjazd w 

Merseburgu, statut 

(testament) 

Bolesława 

Krzywoustego, 

ustawa 

sukcesyjna, zasada 

senioratu, 

princeps (senior), 

zasada pryncypatu 

– opisuje zmiany 

terytorialne 

państwa polskiego 

w okresie rządów 

Bolesławów 

Śmiałego i 

Krzywoustego 

– wskazuje 

przyczyny i 

omawia przebieg 

konfliktu między 

Zbigniewem i 

Bolesławem – 

synami 

Władysława 

Hermana 

– charakteryzuje 

politykę 

zagraniczną 

Bolesława 

Śmiałego 

(Szczodrego)  

– podaje 

najważniejsze 

osiągnięcia 

Bolesława 

Śmiałego i 

Bolesława 

Krzywoustego  

– zestawia 

najważniejsze 

wydarzenia z 

dziejów Polski i 

Europy w okresie 

rządów 

Bolesławów 

Śmiałego i 

Krzywoustego 

– charakteryzuje 

reguły zawarte w 

ustawie 

sukcesyjnej (tzw. 

testamencie) 

Krzywoustego 

– ocenia politykę 

zagraniczną 

Bolesława 

Śmiałego i 

Bolesława 

Krzywoustego 

– argumentuje, 

tendencje 

decentralistyczne i 

centralistyczne w 

okresie rządów 

Bolesławów 

Śmiałego i 

Krzywoustego 

– analizuje, 

dlaczego władca 

ustanowił zasady 

senioratu i 

pryncypatu 

6. Państwo polskie w 

okresie rozbicia 

– wyjaśnia 

pojęcia: seniorat, 

– opisuje zmiany 

terytorialne 

– wyjaśnia 

przyczyny 

– charakteryzuje 

proces 

– analizuje, 

dlaczego 
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dzielnicowego pryncypat, książę 

zwierzchni, zjazd 

w Łęczycy, wiec 

książąt w 

Gąsawie, bracia 

dobrzyńscy, zakon 

krzyżacki, Nowa 

Marchia 

państwa polskiego 

w okresie rozbicia 

dzielnicowego 

– podaje 

przyczyny i 

konsekwencje 

upadku zasady 

pryncypatu i 

senioratu oraz 

wydarzenia, które 

do tego 

doprowadziły 

polityczne i 

społeczno-

gospodarcze oraz 

następstwa 

rozbicia 

dzielnicowego 

‒ przedstawia 

nowe zagrożenia 

zewnętrzne: 

Marchia 

Brandenburska, 

zakon krzyżacki i 

Mongołowie 

przezwyciężenia 

rozbicia 

politycznego ziem 

polskich, ze 

wskazaniem na 

rolę władców i 

Kościoła 

– zestawia 

najważniejsze 

wydarzenia z 

okresu rozbicia 

dzielnicowego i 

dziejów Europy 

 

Władysław 

(Wygnaniec), a 

później Mieszko 

(Stary) utracili 

godność princepsa 

7. Przemiany 

gospodarcze i 

społeczne w okresie 

rozbicia dzielnicowego 

– wyjaśnia 

pojęcia: wolni 

goście, prawo 

polskie, lokacja, 

lokacja na prawie 

polskim, 

kolonizacja na 

prawie 

niemieckim, 

immunitet 

ekonomiczny, 

immunitet prawny, 

łan, sołtys, 

wolnizna, daniny i 

posługi, czynsz, 

ławnicy, lokacja 

wsi na tzw. 

surowym korzeniu, 

– opisuje 

przemiany 

społeczno-

gospodarcze, które 

zaszły w miastach 

i na wsi w okresie 

rozbicia 

dzielnicowego 

 

– wyjaśnia, jakie 

były przyczyny 

ożywienia 

gospodarczego na 

ziemiach polskich 

w XII–XIII wieku 

– charakteryzuje 

przyczyny 

narodzin 

społeczeństwa 

stanowego w XIII 

wieku oraz 

omawia 

poszczególne 

stany 

– ocenia 

społeczno-

kulturowe skutki 

kolonizacji na 

prawie 

niemieckim oraz 

przemian 

społeczno-

gospodarczych, 

jakie zaszły na 

ziemiach polskich 

w XII–XIII w. 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

wyjaśnia, jakie 

korzyści 

uzyskiwali 

osadnicy i 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

analizuje 

znaczenie 

immunitetu 

borzykowskiego i 

wolbromskiego 

dla Kościoła 

katolickiego na 

ziemiach polskich 
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podgrodzie, 

ośrodki targowe, 

miasto, prawo 

średzkie, prawo 

chełmińskie, 

prawo 

magdeburskie, 

rynek, wójt, rada 

miejska, 

trójpolówka, statut 

kaliski, brakteat, 

społeczeństwo 

stanowe, 

pryncypat, 

pospólstwo, plebs  

mieszczanie na 

mocy przywileju 

lokacyjnego 

 

 

8. Kultura europejska 

XI‒XIII w. 

– wyjaśnia 

pojęcia: kultura 

rycerska, kultura 

dworska, styl 

romański, styl 

gotycki, portal, 

nawa, transept, 

sklepienie 

kolebkowe, 

krzyżowe, 

krzyżowo-żebrowe, 

absyda, 

prezbiterium, 

przypory i łuki 

oporowe, witraże, 

rozeta, siedem 

sztuk 

– wyjaśnia, na 

czym opierał się 

uniwersalny 

charakter kultury 

zachodnioeuropejs

kiego 

średniowiecza 

oraz jakie były jej 

wspólne źródła i 

przejawy 

– podaje 

przykłady 

zabytków kultury 

romańskiej i 

gotyckiej 

 

– porównuje ze 

sobą style 

romański i gotycki 

w architekturze 

oraz wskazuje 

okoliczności, w 

jakich się 

narodziły i 

dążenia, jakie 

realizowały  

– omawia 

charakterystyczne 

utwory literackie z 

tego okresu 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

wyjaśnia, jakie 

oczekiwania 

wobec sztuki miał 

opat Suger oraz w 

jaki sposób miała 

ona wyrażać 

wartości związane 

z 

chrześcijaństwem 

– charakteryzuje 

poglądy Tomasza 

z Akwinu i jego 

filozoficzne 

podejście nauki 

Arystotelesa 

– analizuje 

znaczenie siedmiu 

sztuk 

wyzwolonych dla 

średniowiecznego 

procesu nauczania 

– uzasadnia rolę 

Kościoła, którą 

odegrał w kulturze 

średniowiecznej 
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wyzwolonych, 

scholastyka, 

teologia, tomizm, 

uniwersytet, 

trubadur, 

minstrele, 

renesans XII 

wieku 

9. Europa i Polska w 

okresie pełnego 

średniowiecza – 

XI‒XIII w – lekcja 

powtórzeniowa 

jw. jw. jw. jw. jw. 

10. Europa i Polska w 

okresie pełnego 

średniowiecza – 

XI‒XIII w – lekcja 

sprawdzająca 

jw. jw. jw. jw. jw. 

VI. Schyłek średniowiecza w Europie i Polsce – XIV ‒ poł. XV w 

1. Przemiany 

społeczne i zjawiska 

kryzysowe w Europie 

późnego średniowiecza 

– wyjaśnia 

pojęcia: czarna 

śmierć, rycerz 

rozbójnik, wojsko 

zaciężne, pogromy 

Żydów, 

biczownicy, 

monarchia 

stanowa, niewola 

awiniońska 

papieży, 

templariusze, 

antypapież, wielka 

– wyjaśnia, jakie 

były przyczyny 

problemów, które 

dotknęły rolnictwo 

na przełomie XIII 

i XIV w.  

– podaje skutki 

przemian 

społecznych i 

gospodarczych w 

Europie późnego 

średniowiecza 

– charakteryzuje 

przemiany 

społeczne i 

gospodarcze w 

Europie w późnym 

średniowieczu 

– przedstawia, 

czym była czarna 

śmierć i w jaki 

sposób zmieniła 

ona społeczeństwo 

europejskie 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

charakteryzuje 

skutki, jakie na 

umysłowość i 

zachowania ludzi 

wywarła czarna 

śmierć 

– analizuje pojęcie 

kryzysu 

społeczeństwa 

zachodnioeuropejs

kiego u schyłku 

średniowiecza.  

– argumentuje 

jego przejawy oraz 

określa, w jakim 

kierunku 

zmierzały 

przemiany 

społeczno-
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schizma 

zachodnia, 

koncyliaryzm 

gospodarcze w 

Europie 

2. Przeobrażenia 

polityczne i konflikty 

militarne w Europie 

– wyjaśnia 

pojęcia: wielkie 

bezkrólewie, 

dynastie: 

Habsburgów, 

Luksemburgów, 

Wittelsbachów, 

Złota Bulla, sejm 

Rzeszy, husytyzm, 

powstanie 

husytów, wojna 

stuletnia, wojna 

Dwóch Róż, 

rekonkwista, 

emirat Grenady 

– opisuje zmiany 

na mapie 

politycznej Europy 

w XIV – XV w. 

– przedstawia 

przyczyny oraz 

następstwa wojny 

stuletniej, określa 

jaką rolę odegrał 

ten konflikt w 

historii Europy 

– omawia zmiany 

w sposobie 

prowadzenia 

wojen, roli armii 

rycerskiej i 

rycerzy, które 

dokonały się w 

XIV i XV w. 

– charakteryzuje 

następstwa upadku 

Cesarstwa 

Bizantyjskiego i 

ekspansji tureckiej 

dla Europy 

– porównuje 

przebieg granic w 

Europie na 

początku i w 

końcu okresu 

schyłkowego 

średniowiecza 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

analizuje 

położenie ludności 

we Francji w 

czasie wojny 

stuletniej 

– charakteryzuje 

przemiany 

polityczne i 

ustrojowe, jakie 

zaszły w 

cesarstwie między 

połową XIII a 

połową XV w. 

– ocenia, dlaczego 

upadek 

Konstantynopola 

miał tak wielkie 

symboliczne 

znaczenie w 

dziejach Europy 

– analizuje, jaka 

była pozycja 

cesarza w Rzeszy 

oraz uzasadnia, 

czy Niemcy u 

schyłku 

średniowiecza 

były państwem 

czy związkiem 

państw 

– wyjaśnia, na 

czym polegał 

proces 

rekonkwisty oraz 

porównuje go z 

innymi 

działaniami 

realizującymi ideę 

świętej wojny i 

ruchu 

krucjatowego 

3. Odbudowa 

Królestwa Polskiego 

przez Władysława 

Łokietka 

– wyjaśnia 

pojęcia: psucie 

pieniądza, bunt 

wójta Alberta, 

szczerbiec, „rzeź 

Gdańska”  

– opisuje proces 

zjednoczeniowy i 

rozwój 

terytorialny 

państwa polskiego 

w okresie rządów 

Władysława 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

omawia, w jaki 

sposób XV-

wieczny historyk 

ukazał rangę 

wydarzenia ‒ 

– wyjaśnia, w jaki 

sposób źródło – 

zapiski z 

„Rocznika 

kapituły 

krakowskiej” 

przedstawia 

– uzasadnia 

znaczenie 

zwycięstwa 

Władysława 

Łokietka nad 

Krzyżakami pod 

Płowcami  
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Łokietka 

– wymienia etapy i 

rezultaty 

konfliktów 

zbrojnych i 

procesów 

sądowych Polski z 

państwem 

zakonnym  

koronacji 

Władysława 

Łokietka na króla 

– charakteryzuje 

konflikty 

wewnętrzne z lat 

1306–1314, które 

Łokietek musiał 

przezwyciężyć, 

aby zjednoczyć 

kraj 

motywy 

działań mieszczan, 

a jakie były 

rzeczywiste 

przyczyny 

konfliktu miast 

małopolskich z 

księciem 

Łokietkiem 

– ocenia znaczenie 

koronacji 

Władysława 

Łokietka 

– analizuje, jakie 

czynniki 

utrudniały, a jakie 

sprzyjały 

zjednoczeniu 

państwa przez 

Władysława 

Łokietka 

4. Polska za 

panowania Kazimierza 

Wielkiego 

– wyjaśnia 

pojęcia: sąd 

arbitrażowy, 

wieczysty pokój, 

Ruś Czerwona, 

Ruś Halicko-

Włodzimierska, 

hołd lenny, umowa 

sukcesyjna, 

korona regni 

Poloniae, 

kanclerz, 

podkanclerz, 

podskarbi, 

marszałek, 

starosta, statut 

wiślicki i 

piotrkowski, 

kodyfikacja 

– opisuje proces 

zjednoczeniowy i 

rozwój 

terytorialny 

państwa polskiego 

w okresie rządów 

Kazimierza 

Wielkiego 

– wymienia tereny 

przyłączone lub 

zhołdowane przez 

króla Kazimierza   

– podaje, w jaki 

sposób zostały one 

przyłączone lub 

stały się lennem 

– wyjaśnia, w jaki 

sposób statut 

wiślicki regulował 

prawa i obowiązki 

osób 

posiadających 

ziemie na prawie 

rycerskim  

– wyjaśnia 

międzynarodowe i 

wewnętrzne 

uwarunkowania 

związków Polski z 

Węgrami i Litwą 

w XIV w. 

– charakteryzuje 

rozwój monarchii 

stanowej w Polsce 

za Kazimierza 

Wielkiego 

– uzasadnia 

znaczenie 

kodyfikacji prawa 

dla państwa 

– omawia politykę 

wewnętrzną 

Kazimierza 

Wielkiego i jej 

konsekwencje dla 

Polski 

– analizuje 

przemiany 

gospodarcze i 

społeczne 

zachodzące w 

Polsce w czasach 

Kazimierza  

– ocenia rządy 

króla Kazimierza  

– uzasadnia, czy 

zasłużył on na 

przydomek 

„Wielki” 
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prawa, 

fortyfikacja, 

warownia, 

włodykowie, żupy 

solne, domena 

królewska, szkoły 

katedralne i 

kolegialne, 

przymus drożny i 

prawo składu 

5. Od unii polsko-

węgierskiej do unii 

polsko-litewskiej 

– wyjaśnia 

pojęcia: rządy 

regencyjne, sądy 

restytucyjne, 

przywilej 

generalny, stacje, 

układ w Krewie, 

elekcja, stan 

rycerski, 

duchowny, 

chłopski, kmiecie, 

Rada koronna, 

monarchia 

stanowa, 

nobilitacja, 

możnowładztwo, 

pańszczyzna 

– opisuje proces 

zjednoczeniowy i 

rozwój 

terytorialny 

państwa polskiego 

w II połowie XIV 

w. 

– podaje 

zobowiązania 

Jagiełły, które 

wymieniono w 

dokumencie 

wystawionym 

przez niego w 

Krewie w 1385 r. 

– przedstawia 

przyczyny 

zawarcia unii 

polsko-litewskiej  

– wymienia 

warunki, na 

których została 

zawarta 

– wskazuje, jakie 

konsekwencje 

społeczne i 

gospodarcze dla 

Królestwa 

Polskiego miało 

osadnictwo na 

prawie 

niemieckim oraz 

przyłączenie Rusi 

Czerwonej 

– zestawia 

najważniejsze 

wydarzenia z 

dziejów Polski i 

Europy w II 

połowie XIV w. 

– charakteryzuje 

ustrój monarchii 

stanowej, jaki 

ukształtował się w 

Królestwie 

Polskim w 2. 

połowie XIV w.  

– wyjaśnia, jaką 

rolę odgrywali: 

król, 

możnowładcy 

świecy i 

duchowni, 

rycerstwo-

szlachta, 

mieszczanie i 

– wyjaśnia i 

ocenia 

międzynarodowe i 

wewnętrzne 

uwarunkowania 

związków Polski z 

Węgrami i Litwą 

w II połowie XIV 

w. 

– analizuje, jakie 

znaczenie dla 

kształtowania się 

ustroju Królestwa 

Polskiego miał 

okres 

panowania 

Ludwika 

Węgierskiego 

– ocenia, jakie 

znaczenie miał 

przywilej koszycki  
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chłopi 

6. Polska i Litwa za 

panowania 

Władysława Jagiełły 

– wyjaśnia 

pojęcia: hospodar 

mołdawski, 

hospodar wołoski, 

unia wileńsko- 

radomska, 

suwerenność, 

Nowa Marchia, 

most pontonowy, 

ciężkozbrojne 

chorągwie 

koronne, wieczyste 

przymierze, unia w 

Horodle, sobór, 

przywilej 

czerwiński, 

przywilej 

jedlneńsko-

krakowski 

– opisuje proces 

zjednoczeniowy i 

rozwój 

terytorialny 

państwa polskiego 

w okresie rządów 

Władysława 

Jagiełły 

– wymienia 

najważniejsze 

postanowienia unii 

w Horodle i 

Grodnie 

– wyjaśnia rolę, 

jaką odegrały w 

procesie 

kształtowania się 

wspólnoty 

politycznej 

obejmującej 

szlachtę koronną i 

litewską 

– charakteryzuje 

stosunki polsko –

litewsko-

krzyżackie na 

płaszczyźnie 

politycznej, 

gospodarczej i 

kulturowej za 

panowania 

Władysława 

Jagiełły 

– podaje 

najważniejsze 

postanowienia 

przywilejów: 

piotrkowskiego i 

jedlneńsko-

krakowskiego  

– zestawia 

najważniejsze 

wydarzenia z 

dziejów Polski i 

Europy w II 

połowie XIV w. 

– analizuje, jakie 

znaczenie miało 

zwycięstwo pod 

Grunwaldem dla 

dalszego 

przebiegu 

konfliktu 

politycznego i 

zbrojnego z 

zakonem 

krzyżackim 

– ocenia 

wystąpienie Pawła 

Włodkowica na 

soborze w 

Konstancji 

– uzasadnia, czym 

różniły się jego 

poglądy od 

poglądów 

przeważających w 

średniowieczu 

– ocenia 

międzynarodowe i 

wewnętrzne 

uwarunkowania 

związków Polski z 

Węgrami i Litwą 

w II połowie XIV 

i na początku XV 

w. 

– uzasadnia 

korzyści, jakie 

Polsce i Litwie 

przyniosło 

zawarcie unii w 

Krewie, 

potwierdzone 

traktatami 

unijnymi w Wilnie 

i Radomiu 

 

7. Polska i Litwa za 

panowania 

Władysława 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

bezkrólewie, 

– opisuje rozwój 

terytorialny 

państwa polskiego 

– charakteryzuje 

rozwój monarchii 

stanowej w Polsce, 

– zestawia 

najważniejsze 

wydarzenia z 

– wyjaśnia i 

ocenia 

międzynarodowe i 
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Warneńczyka i 

Kazimierza 

Jagiellończyka 

wojna 

trzynastoletnia, 

konfederacja, 

Związek Pruski, 

przywilej 

inkorporacyjny, 

pospolite ruszenie, 

traktat pokojowy, 

przysięga 

wierności, folwark 

szlachecki, układ o 

sukcesji, sejm 

walny, sejmiki 

ziemskie 

w okresie rządów 

Władysława 

Warneńczyka i 

Kazimierza 

Jagiellończyka 

uwzględniając 

strukturę 

społeczeństwa 

polskiego w 

późnym 

średniowieczu i 

rozwój 

przywilejów 

szlacheckich 

– charakteryzuje i 

ocenia stosunki 

polsko-krzyżackie 

na płaszczyźnie 

politycznej, 

gospodarczej i 

kulturowej 

dziejów Polski i 

Europy w II 

połowie XIV w. 

wewnętrzne 

uwarunkowania 

związków Polski z 

Węgrami i Litwą 

w XV w. 

8. Europejska kultura 

artystyczna u schyłku 

średniowiecza 

– wyjaśnia 

pojęcia: renesans, 

szkoła 

niderlandzka, styl 

gotycki, gotyk 

płomienisty, „ośli 

grzbiet”, gotyk 

międzynarodowy, 

kultura dworska 

– omawia cechy 

malarstwa 

europejskiego 

późnego 

średniowiecza 

– przedstawia 

architekturę i 

rzeźbę gotycką 

schyłku 

średniowiecza 

– wyjaśnia 

uniwersalny 

charakter kultury 

średniowiecza, 

wskazując na 

wyjątkową rolę 

chrześcijaństwa 

– rozpoznaje i 

ocenia dokonania 

okresu 

średniowiecza w 

dziedzinie kultury 

– uzasadnia, jakie 

znaczenie miał 

postępujący 

rozwój literatury 

w językach 

narodowych w 

Europie 

– analizuje 

fragmenty dzieł 

literackich 

wymienionych w 

rozdziale 

– wyjaśnia i 

ocenia przesłanie 

w nich zawarte na 

temat mentalności 

ludzi żyjących u 

schyłku 

średniowiecza, na 

przełomie epok 

9. Kultura polska w 

epoce średniowiecza. 

Miejsce Polski w 

– wyjaśnia 

pojęcia: kultura 

łacińska, kroniki, 

– wyjaśnia, jakie 

znaczenie miało 

przyjęcie 

– określa 

znaczenie 

chrześcijaństwa w 

– rozpoznaje i 

ocenia dokonania 

okresu 

– ocenia, jaką rolę 

odgrywali 

monarchowie, 
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średniowiecznej 

Europie 

Bogurodzica, 

Kazania 

świętokrzyskie, 

psałterz, księgi 

sądowe, kalendarz 

liturgiczny, 

kalendarz 

juliański, 

benedyktyni, 

cystersi, 

franciszkanie, 

dominikanie, 

parafia, Akademia 

Krakowska, 

Collegium Maius, 

płyta wiślicka, 

Barbakan, ołtarz 

Mariacki, freski 

bizantyjsko-ruskie 

chrześcijaństwa w 

obrządku 

łacińskim przez 

Mieszka I dla 

polskiej kultury 

– wymienia 

najstarsze zabytki 

piśmiennictwa w 

języku polskim 

oraz kroniki i ich 

twórców 

obrządku 

łacińskim dla 

rozwoju kultury 

polskiej 

– charakteryzuje 

sztukę romańską i 

gotycką na 

ziemiach polskich 

– przedstawia 

przykłady sztuki 

romańskiej i 

gotyckiej na 

ziemiach polskich 

oraz wymienia 

najcenniejsze 

zabytki 

średniowiecza w 

dziedzinie kultury, 

z uwzględnieniem 

dorobku polskiego 

średniowiecza 

– charakteryzuje 

rozwój 

szkolnictwa w 

Królestwie 

Polskim 

 

zakony, 

możnowładcy 

świecy, duchowni 

oraz szlachta i 

mieszczanie w 

rozwoju kultury 

– argumentuje, 

jaką rolę w 

procesie edukacji 

ziem polskich 

odegrała 

Akademia 

Krakowska 

10. Schyłek 

średniowiecza w 

Europie i Polsce – XIV 

‒ poł. XV w – lekcja 

powtórzeniowa 

jw. jw. jw. jw. jw. 

11. Schyłek 

średniowiecza w 

Europie i Polsce – XIV 

‒ poł. XV w – lekcja 

sprawdzająca 

jw. jw. jw. jw. jw. 
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Wymagania edukacyjne przedmiotu historia w zakresie podstawowym dla klasy III Technikum 

 

Temat (rozumiany 

jako lekcja) 

Wymagania  

na ocenę  

dopuszczającą 

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

dostateczną 

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

dobrą  

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

bardzo dobrą 

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

celującą 

 

Uczeń opanował 

wymagania na 

ocenę bardzo 

dobrą, a ponadto: 

I. Europa i świat po kongresie wiedeńskim 

7. Narodziny 

porządku 

wiedeńskiego 

– wyjaśnia 

pojęcia: kongres 

wiedeński, zasada 

równowagi sił, 

zasada 

legitymizmu, 

zasada 

restauracji, 

Besarabia, 

autonomia, Wolne 

Miasto Kraków, 

Rzeczpospolita 

Krakowska, Święte 

Przymierze. 

– wyjaśnia 

pojęcia: kodeks 

dyplomatyczny, 

tańczący kongres; 

– wymienia 

polityków, którzy 

decydowali o 

dalszych losach 

Europy; 

– wskazuje na 

mapie zmiany 

terytorialne, które 

dokonały się w 

Europie w wyniku 

postanowień 

kongresu 

wiedeńskiego. 

– wyjaśnia czym 

było Święte 

Przymierze; 

– wyjaśnia, jaki 

był cel zwołania 

kongresu 

wiedeńskiego.  

– charakteryzuje 

zasady, których 

przestrzeganie 

deklarowali 

uczestnicy 

kongresu; 

– wyjaśnia, jakie 

najważniejsze 

postanowienia 

terytorialne 

podjęto na 

kongresie w 

sprawie ziem 

polskich. 

– ocenia, dlaczego 

decydenci 

kongresu 

wiedeńskiego 

uważali za słuszne 

kierowanie się 

zasadami: 

legitymizmu. 

restauracji i 

równowagi; 

– uzasadnia 

słuszność 

wprowadzenia 

zakazu handlu 

niewolnikami 

ustanowionego na 

wniosek Wielkiej 

Brytanii; 

– analizuje 

zmiany, jakie 
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nastąpiły w 

kodeksie 

dyplomatycznym. 

 

8. Przemiany 

gospodarcze i 

społeczne w 1. 

połowie XIX w. 

– wyjaśnia 

pojęcia: rewolucja 

przemysłowa, 

industrializacja, 

kolej, system śluz i 

kanałów, 

rewolucja 

agrarna, 

konserwa, związki 

zawodowe, rentier, 

obowiązek 

szkolny; 

– wymienia 

najważniejsze 

innowacje 

techniczne z I 

rewolucji 

przemysłowej. 

– wyjaśnia 

pojęcia: telegraf 

optyczny, telegra 

elektromagnetyczn

y; 

– wymienia 

obszary, na 

których rewolucja 

przemysłowa oraz 

agrarna poczyniły 

najszybsze 

postępy; 

– omawia 

pozytywne i 

negatywne 

spostrzeżenia 

autorów tekstów 

źródłowych na 

temat zmian 

zachodzących w 

wyniku rewolucji 

przemysłowej. 

 

– wyjaśnia, na 

czym opierała się 

rewolucja 

przemysłowa w 1. 

połowie XIX w. 

oraz jakie 

dziedziny objęła; 

– na podstawie 

wykresu omawia 

przyczyny 

rozwoju 

demograficznego 

podanych miast; 

– charakteryzuje 

najważniejsze 

przemiany 

społeczne będące 

następstwem 

zmian w 

gospodarce. 

 

 

– na podstawie 

wykresu wskazuje 

miasta, w których 

przyrost ludności 

był w 1. połowie 

XIX w. 

największy; 

– charakteryzuje 

przemiany 

gospodarcze 1. 

połowy XIX w. 

oraz wymienia ich 

źródła; 

– przedstawia i 

ocenia znaczenie 

zmian, które 

dokonały się w 

transporcie i 

komunikacji w 

tym okresie. 

– analizuje 

wykresy i 

wyjaśnia, na czym 

opierała się 

rewolucja 

przemysłowa w 1. 

połowie XIX w.; 

– porównuje 

spostrzeżenia obu 

autorów 

zamieszczonych 

tekstów 

źródłowych oraz 

omawia 

podobieństwa i 

różnice. 

9. System wiedeński – 

jego obrońcy i 

przeciwnicy 

– wyjaśnia 

pojęcia: system 

wiedeński, 

liberalizm, 

konserwatyzm, 

– wyjaśnia 

pojęcia: Kortezy, 

Kongres 

Narodowy, Karta 

Konstytucyjna, 

– wyjaśnia, jakie 

zagrożenia dla 

porządku 

wiedeńskiego dały 

o sobie znać w 

– charakteryzuje 

najważniejsze 

przyczyny, które 

doprowadziły do 

rewolucji lipcowej 

– analizuje 

następstwa (w tym 

także 

wykraczające poza 

samą Francję) 
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ruchy narodowe, 

Związek Północny, 

Związek 

Południowy, bunt 

dekabrystów, 

rewolucja 

lipcowa.  

ultrasi; 

– przedstawia 

okoliczności, w 

jakich Grecy 

uzyskali 

niepodległość; 

– wymienia 

wystąpienia 

przeciwko 

porządkowi 

wiedeńskiemu; 

– wymienia 

wartości, które 

były najcenniejsze 

dla liberałów i 

konserwatystów. 

 

latach 20. i 30 

XIX w.; 

– omawia, w jaki 

sposób 

monarchowie 

starali się 

przeciwstawić 

zagrożeniom dla 

porządku 

wiedeńskiego w 

latach 20. i 30. 

XIX w. 

z 1830 roku we 

Francji; 

– porównuje 

sposób myślenia 

liberałów i 

konserwatystów 

na temat kwestii 

społeczno-

politycznych 1. 

połowy XIX w.  

rewolucji lipcowej 

z 1830 roku. 

10. Wiosna Ludów 

w Europie 

– wyjaśnia 

pojęcia: Wiosna 

Ludów, rewolucja 

lutowa, 

bonapartyści, 

warsztaty 

narodowe, 

plebiscyt, 

Parlament 

frankfurcki, 

koncepcja 

Wielkich Niemiec, 

uwłaszczenie, 

koncepcja Małych 

Niemiec, Legion 

– wyjaśnia 

pojęcia: kwestia 

narodowa, 

rewolucja 

kartoflana, Rząd 

Tymczasowy, 

Landtag, 
Zgromadzenie 

Narodowe, 
Komitet Obrony 

Narodowej; 

– wymienia 

czynniki, które 

wpłynęły na 

wybuch Wiosny 

– omawia cele 

społeczne, 

polityczne i 

narodowe, jakie 

stawiali sobie 

uczestnicy Wiosny 

Ludów; 

– charakteryzuje 

zmiany, jakie 

dokonały się w 

wyniku wydarzeń 

Wiosny Ludów w 

państwach 

europejskich.  

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

wyjaśnia, jak autor 

cytowanego tekstu 

rozumiał problemy 

warstw 

najuboższych oraz 

w jaki sposób jego 

uwagi wskazują na 

rozwój sytuacji 

rewolucyjnej w 

połowie XIX w. 

– analizuje 

przyczyny 

stłumienia przez 

monarchów 

większości 

wystąpień 

rewolucyjnych; 

– uzasadnia 

podłoże wystąpień 

rewolucyjnych i 

odpowiada, czy 

wynikało to z siły 

samych władców, 

czy ze słabości 

bądź braku zgody 
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Mickiewicza, 

rewolucja 

węgierska. 

Ludów w Europie; 

– wskazuje cele, 

jakie stawiali 

sobie uczestnicy 

wystąpień 

rewolucyjnych w 

poszczególnych 

państwach 

europejskich. 

 

wśród 

rewolucjonistów; 

– dokonuje bilansu 

okresu Wiosny 

Ludów. 

11. Kultura 

europejska 1. połowy 

XIX w.  

– wyjaśnia 

pojęcia: 

romantyzm, 

kultura Orientu, 

narodowy 

„wieszcz”, 

idealizm. 

– wyjaśnia 

koncepcję 

nowoczesnego 

narodu; 

– omawia 

najistotniejsze 

cechy różniące 

oświecenie od 

romantyzmu. 

– wyjaśnia, jakim 

postawom 

przeciwstawili się 

romantycy i jakie 

wartości były dla 

nich 

najważniejsze; 

– wymienia 

najwybitniejszych 

twórców literatury 

1. połowy XIX w. 

w poszczególnych 

krajach. 

 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

analizuje 

romantyczny ideał 

życia 

nieprzeciętnej 

jednostki; 

– charakteryzuje 

tendencje w 

literaturze 1. 

połowy XIX w. 

oraz główne 

tematy przez nią 

podejmowane. 

– analizuje 

twórczość trzech 

wybranych 

kompozytorów 

okresu 

romantyzmu; 

– wymienia cechy 

malarstwa 

romantycznego i 

charakteryzuje 

twórczość jego 

najwybitniejszych 

przedstawicieli. 

6. Europa i świat po 

kongresie wiedeńskim 

− lekcja 

powtórzeniowa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

7. Europa i świat po 

kongresie wiedeńskim 

– lekcja sprawdzająca 

jw. jw. jw. jw. jw. 
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II. Polacy w latach 1815–1848 

1. Królestwo Polskie i 

ziemie zabrane do 

1830 r. 

 

– wyjaśnia 

pojęcia: Królestwo 

Polskie, 

Kongresówka, 
ziemie zabrane, 

namiestnik, Rada 

Stanu, Uniwersytet 

Warszawski, 

Zagłębie 

Dąbrowskie, 

Staropolski Okręg 

Przemysłowy, 

Bank Polski, 

Uniwersytet 

Wileński, 

Towarzystwo 

Filomatów, 

Związek 

Filaretów, 

Wolnomularstwo 

Narodowe, 

Towarzystwo 

Patriotyczne. 

– wyjaśnia 

pojęcia: Królestwo 

Kongresowe, 

konstytucja 

Królestwa 

Polskiego, 
Kaliszanie, 

Towarzystwo 

Kredytowe 

Ziemskie, Liceum 

Krzemienieckie, 

Sąd Sejmowy, 

Sprzysiężenie 

Wysockiego lub 

Spisek 

Podchorążych; 

– wyjaśnia, na 

czym polegały 

naruszenia ładu 

konstytucyjnego w 

Królestwie i jakie 

miały następstwa. 

 

– omawia system 

ustrojowy 

Królestwa 

Polskiego oparty 

na konstytucji z 

1815 r.; 

– wyjaśnia, na 

czym polegała 

niezależność 

Królestwa i w 

jakim stopniu była 

ona ograniczona; 

– przedstawia 

najważniejsze 

trudności i 

osiągnięcia 

Królestwa 

Polskiego z lat 

1815–1830. 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

wyjaśnia, jakie 

swobody 

obywatelskie i 

narodowe 

gwarantowała 

konstytucja 

Królestwa 

Polskiego; 

– charakteryzuje 

cele i sposoby 

działalności 

związków 

młodzieżowych i 

grup 

opozycyjnych pod 

panowaniem 

rosyjskim. 

– analizuje monetę 

i na jej podstawie 

omawia 

argumenty 

świadczące o 

autonomii 

Królestwa 

Polskiego; 

– przedstawia i 

ocenia położenie 

polskości na 

ziemiach 

zabranych w 

omawianym 

okresie; 

– na podstawie 

fragmentu pieśni 

analizuje źródła 

nadziei 

pokładanych przez 

Polaków w 

Aleksandrze I oraz 

ocenia ich 

realność. 

 

2. Powstanie 

listopadowe i jego 

następstwa 

– wyjaśnia 

pojęcia: noc 

listopadowa, 

Arsenał, 

Towarzystwo 

Patriotyczne, 

– wyjaśnia 

pojęcia: dyktator 

powstania, 

detronizacja cara, 

Statut Organiczny, 

Towarzystwo 

– wyjaśnia, jakie 

cele starano się 

realizować w 

czasie powstania; 

– omawia zmiany, 

jakie zaszły w 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

wyjaśnia, co o 

przygotowaniach 

spiskowców do 

powstania i 

– analizuje, czy 

wśród 

powstańców 

istniała zgoda co 

do właściwych 

metod 
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wojna polsko-

rosyjska, represje 

popowstaniowe, 

Cytadela, 

ograniczanie 

autonomii, Wielka 

Emigracja, Hotel 

Lambert, 

Towarzystwo 

Demokratyczne 

Polskie.  

Przyjaciół Nauk, 
Młoda Polska, 

Gromady Ludu 

Polskiego, 
Stowarzyszenie 

Ludu Polskiego; 

– omawia 

okoliczności, które 

doprowadziły do 

wybuchu 

powstania 

listopadowego. 

życiu Polaków 

pod zaborem 

rosyjskim po 

powstaniu 

listopadowym; 

– charakteryzuje 

znaczenie 

popowstaniowej 

Wielkiej Emigracji 

dla sprawy 

polskiej. 

 

popełnionych 

przez nich błędach 

mówią pamiętniki 

gen. I. 

Prądzyńskiego; 

– charakteryzuje 

działania 

polityczne i 

militarne władz 

Królestwa 

Polskiego w czasie 

powstania. 

prowadzenia 

walki; 

– rozważa, czy 

powstanie 

listopadowe mogło 

zakończyć się 

sukcesem oraz 

które czynniki w 

największym 

stopniu 

przyczyniły się do 

jego klęski. 

3. Zabory pruski i 

austriacki oraz 

Rzeczpospolita 

Krakowska 

– wyjaśnia 

pojęcia: Wielkie 

Księstwo 

Poznańskie, 

polityka 

germanizacyjna, 

sejm stanowy we 

Lwowie, 

gubernator, 

Zakład Narodowy 

im. Ossolińskich 

(Ossolineum), 

Rzeczpospolita 

Krakowska, senat, 

Zgromadzenie 

Reprezentantów. 

– wyjaśnia 

pojęcia: hotel 

Bazar, 

Towarzystwo 

Naukowej 

Pomocy, 

Biblioteka 

Raczyńskich, 

rezydenci trzech 

państw 

zaborczych, 

Towarzystwo 

Naukowe 

Krakowskie, 

kopiec Kościuszki; 

– omawia politykę 

władz austriackich 

wobec Galicji. 

– wyjaśnia, jakim 

zakresem swobód 

narodowych 

dysponowała 

ludność polska w 

zaborze pruskim; 

– charakteryzuje 

podejmowane 

przez Polaków w 

Wielkim 

Księstwie 

Poznańskim i w 

Galicji inicjatywy 

gospodarcze, 

społeczne i 

kulturalne. 

– charakteryzuje 

położenie ludności 

polskiej w zaborze 

pruskim; 

– określa status 

polityczny 

Rzeczypospolitej 

Krakowskiej. 

– wyjaśnia i 

ocenia, w jakim 

stopniu Galicja 

była państwem 

samodzielnym. 

4. Powstanie 

krakowskie (1846) i 

– wyjaśnia 

pojęcia: Związek 

– wyjaśnia 

pojęcia: proces 

– wyjaśnia, do 

jakich ideałów 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

– uzasadnia 

znaczenie kwestii 
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Wiosna Ludów na 

ziemiach polskich 

(1848) 

Plebejuszy, 

Centralizacja 

Poznańska, 

trójzaborowe 

powstanie, 

powstanie 

krakowskie, 

Manifest do 

Narodu Polskiego,  

rząd powstańczy, 

rabacja 

galicyjska, 

powstanie w 

Wielkopolsce, 

Wiosna Ludów w 

Galicji. 

berliński, Komitet 

Narodowy w 

Poznaniu, Główna 

Rada Ruska; 

– omawia 

okoliczności, w 

jakich wybuchło 

powstanie 

krakowskie, oraz 

cele, które chcieli 

zrealizować 

przygotowujący je 

spiskowcy. 

odwoływał się 

Manifest Rządu 

Narodowego; 

– charakteryzuje 

cele i metody 

działań polskich 

działaczy 

narodowych w 

okresie Wiosny 

Ludów w Wielkim 

Księstwie 

Poznańskim i w 

Galicji. 

charakteryzuje 

znaczenie kwestii 

uwłaszczenia 

chłopów oraz 

wyjaśnia, jak 

autorzy Manifestu 

chcieli ją 

rozwiązać; 

– analizuje 

przyczyny klęski 

wystąpień 

narodowych w 

latach 1846–1848; 

– przedstawia 

następstwa 

Wiosny Ludów na 

ziemiach polskich 

i ocenia jej 

znaczenie dla 

sprawy polskiej. 

chłopskiej, w 

szczególności 

problem 

uwłaszczenia w 

wydarzeniach lat 

1846–1848 na 

ziemiach polskich; 

– analizuje tekst 

petycji do cesarza 

Austrii i 

charakteryzuje 

postulaty Polaków 

dotyczące swobód 

narodowych i 

obywatelskich, 

jakich domagali 

się dla Galicji. 

5. Kultura polska po 

1815 roku 

 

– wyjaśnia 

pojęcia: wieszcz 

narodowy, 

mesjanizm, 

muzyka ludowa, 

klasycyzm, 

romantyzm, Pałac 

Namiestnikowski, 

Belweder, Teatr 

Wielki. 

– wyjaśnia 

pojęcia: mazurek, 

polonez, Pałac 

Staszica, neogotyk, 

neorenesans; 

– przedstawia 

wkład, jaki w 

polską kulturę 

narodową wnieśli 

pisarze epoki 

romantyzmu. 

– omawia 

osiągnięcia i 

charakter 

twórczości 

Fryderyka 

Chopina i 

Stanisława 

Moniuszki; 

– charakteryzuje 

twórców polskiej 

kultury według 

obszarów, na 

– charakteryzuje 

tendencje 

występujące w 

sztukach 

plastycznych po 

1815 r. i wskazuje, 

które z nich 

stanowiły nowe 

zjawisko. 

– analizuje 

znaczenia dorobku 

Fryderyka 

Chopina i 

Stanisława 

Moniuszki w 

dziejach muzyki 

polskiej i 

światowej; 

– analizuje obraz 

Piotra 

Michałowskiego 
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których tworzyli: 

Królestwo Polskie, 

ziemie zabrane, 

Galicja, zabór 

pruski, emigracja. 

pt. Gen. Dwernicki 

na czele II pułku 

ułanów z 1840 r. 

jako przykład 

twórczości 

najwybitniejszego 

malarza polskiego 

romantyzmu. 

6. Polacy w latach 

1815–1848 − lekcja 

powtórzeniowa. 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

7. Polacy w latach 

1815–1848 – lekcja 

sprawdzająca. 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

III. Europa i świat od połowy XIX w. 

1. Zjednoczenie Włoch 

i Niemiec. Przebudowa 

Cesarstwa 

Austriackiego 

 

– wyjaśnia 

pojęcia: armia 

piemoncka, 

„Wyprawa 

tysiąca” 

Garibaldiego, 

Królestwo Włoch, 

kanclerz, Związek 

Północnoniemieck

i, Komuna 

Paryska, II Rzesza 

Niemiecka, 

dualistyczna 

monarchia, 

Austro-Węgry. 

– wyjaśnia 

pojęcia: wojna 

krymska, 

Czerwony Krzyż, 

polityka realna, 

Rząd Obrony 

Narodowej, 

federacja, 

dwuprzymierze, 

trójprzymierze, 

dyplom 

październikowy, 

patent lutowy, 

polityka 

madziaryzacji. 

– charakteryzuje 

etapy zjednoczenia 

Włoch oraz 

Niemiec w II 

połowie XIX 

wieku; 

– wyjaśnia, jaką 

rolę w procesach 

zjednoczeniowych 

Włoch i Niemiec 

odegrały inicjujące 

je państwa i ich 

premierzy, 

czynniki 

międzynarodowe 

– wyjaśnia, 

dlaczego doszło 

do przebudowy 

Cesarstwa 

Austriackiego w 

dualistyczne 

Austro-Węgry; 

– analizuje, na 

czym polegały 

zmiany ustrojowe, 

które zaszły w 

monarchii 

Habsburgów w 

latach 60. XIX 

wieku. 

– analizuje 

podobieństwa i 

różnice w procesie 

zjednoczenia 

Włoch i Niemiec. 
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oraz dążenia 

ludności. 

 

2. Kolonializm na 

świecie w 2. połowie 

XIX i na początku XX 

wieku 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

kolonializm, 

imperia 

kolonialne, 

dominium, 

powstanie 

sipajów, 

protektorat, 

kondominium, 

Związek 

Południowej 

Afryki, kanał 

panamski, 

powstanie 

bokserów. 

– wyjaśnia 

pojęcia: ideologia 

„misji białego 

człowieka”, 

Angielska 

Kompania 

Wschodnioindyjsk

a, entente 

cordiale, Kolos 

rodyjski; 

– omawia 

przyczyny 

przyśpieszenia 

ekspansji 

kolonialnej w 2. 

połowie XIX i na 

początku XX w. 

– przedstawia 

przypadki, kiedy 

pomiędzy 

państwami 

prowadzącymi 

ekspansję 

kolonialną 

dochodziło do 

rywalizacji o 

sporne tereny; 

– charakteryzuje 

następstwa 

kolonizacji, 

korzyści 

uzyskiwane przez 

państwa 

kolonialne i 

położenie ludów 

skolonizowanych. 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

przedstawia 

przyczyny, które 

zachęcały 

mieszkańców 

metropolii do 

wyjazdu do 

kolonii; 

– charakteryzuje 

zasięg kolonizacji 

dokonanej przez 

poszczególne 

państwa 

europejskie, Stany 

Zjednoczone i 

Japonię; 

– ocenia, które z 

krajów 

kolonialnych 

zyskały 

szczególnie cenne 

nabytki w 

omawianym 

okresie. 

– analizuje 

wyprawy 

odkrywcze 

prowadzone w 

Afryce przez 

Davida 

Livingstone’a i 

Henry’ego 

Stanleya;  

– ocenia, jaki 

wpływ miały 

konflikty 

kolonialne na 

ówczesną sytuację 

międzynarodową. 

3. Wojna secesyjna w 

Stanach 

Zjednoczonych 

Ameryki i jej 

następstwa 

– wyjaśnia 

pojęcia: imigranci, 

plantacja, 

abolicjonizm, 

secesja, 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

Skonfederowane 

Stany Ameryki, 

okres 

– wyjaśnia 

przyczyny porażki 

Konfederacji w 

wojnie secesyjnej; 

– charakteryzuje 

– posługując się 

zamieszczoną 

mapą, przedstawia 

etapy rozwoju 

terytorialnego 

– uzasadnia, że 

poglądy na temat 

niewolnictwa 

Abrahama 

Lincolna i jego 
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Konfederacja, 

wojna secesyjna, 

Unia, farma, akr, 

segregacja 

rasowa, Ku-Klux-

Klan. 

„rekonstrukcji”, 

dyskryminacja; 

– wymienia 

przyczyny 

wybuchu wojny 

secesyjnej; 

– na podstawie 

danych 

statystycznych 

oblicza liczbę 

ludności, która 

przybyła do USA 

w latach 1848–

1909 oraz 

wskazuje, kiedy 

napływ 

imigrantów był 

największy. 

przemiany 

społeczno-

gospodarcze, jakie 

zaszły w Stanach 

Zjednoczonych po 

wojnie secesyjnej. 

Stanów 

Zjednoczonych w 

XIX wieku; 

– analizuje mapę 

dotyczącą 

stosunku 

poszczególnych 

stanów 

amerykańskich do 

niewolnictwa w 

1861 r. oraz 

charakteryzuje 

geograficzne 

rozmieszczenie 

stanów 

niewolniczych i 

wolnych w USA. 

wybór na 

prezydenta 

doprowadziły do 

wojny secesyjnej; 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

charakteryzuje 

poglądy Abrahama 

Lincolna na temat 

niewolnictwa. 

4. Przemiany 

cywilizacyjne w 2. 

połowie XIX i na 

początku XX wieku 

 

– wyjaśnia 

pojęcia: przemiany 

cywilizacyjne, 

nawozy sztuczne, 

traktor, lampa 

naftowa, tramwaj, 

turbina parowa, 

Kanał Sueski, 

migracja, silnik 

spalinowy, 

telegraf, radio, 

promienie X, 

wiktorianizm, 

emancypacja, 

– wyjaśnia 

pojęcia: epoka 

stali i 

elektryczności, 

Kolej 

Transkontynentaln

a, Kolej 

Transsyberyjska, 

pasteryzacja, 

aspiryna, 

stowarzyszenia 

sportowe i 

gimnastyczne, 

belle époque, 

– omawia 

najważniejsze 

zmiany, jakie w 

omawianej epoce 

zaszły w życiu 

codziennym, 

przemieszczaniu 

się i 

komunikowaniu 

oraz rozrywkach; 

– przedstawia 

wpływ odkryć 

naukowych i 

wynalazków 

– charakteryzuje 

życie miejskie i 

kulturę 

mieszczańską w 2. 

połowie XIX i na 

początku XX w. 

– analizuje cechy 

zjawiska kultury 

masowej na 

świecie w 

omawianym 

okresie. 
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drapacz chmur, 

Wieża Eiffla, 

kultura masowa, 

wodewil, 

kinematograf, 

pozytywizm (w 

naukach 

społecznych), 

teoria ewolucji, 

analfabetyzm, 

prasa popularna, 

moda kobieca. 

nowożytne 

igrzyska 

olimpijskie, 

powieść 

naturalistyczna, 

darwinizm, 

laicyzacja życia 

publicznego. 

technicznych 2. 

połowy XIX i 

początku XX w. 

na gospodarkę. 

5. Idee i ruchy 

polityczne 

– wyjaśnia 

pojęcia: cenzus 

majątkowy, 

sufrażystki, 

masowe ruchy 

polityczne, partia 

polityczna, 

czartyzm, Komuna 

Paryska, 

socjalizm, 

anarchizm, 

marksizm, 

kapitalizm, I i II 

Międzynarodówka, 

nacjonalizm, 

pogrom, 

antysemityzm, 

chadecja nauka 

społeczna 

Kościoła. 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

demokratyzacja 

ustrojów 

politycznych, 

Karta Ludu, 

demonstracje 

robotnicze, Święto 

Pracy, Manifest 

komunistyczny, 
rewizjonizm, 

Partia Pracy, 

szowinizm, rasizm, 

encyklika, 
socjaldemokracja; 

– wyjaśnia, o co 

spierali się 

działacze 

socjalistyczni oraz 

anarchistyczni. 

– wyjaśnia, na 

czym polegały 

procesy 

demokratyzacji w 

państwach 

Zachodu w 2. 

połowie XIX i na 

początku XX w.;  

– charakteryzuje 

stanowisko 

papiestwa wobec 

przemian 

cywilizacyjnych i 

społeczno-

politycznych w 

ówczesnym 

świecie. 

– charakteryzuje 

cele, jakie stawiał 

przed sobą ruch 

robotniczy oraz 

podejmowane 

przez jego 

uczestników 

sposoby działań. 

– uzasadnia rolę 

praw wyborczych 

i rozwoju partii 

politycznych w 

procesach 

demokratyzacji w 

omawianym 

okresie; 

– analizuje 

myślenie 

nacjonalistyczne 

oraz uzasadnia 

jego wpływ na 

życie społeczne i 

polityczne. 
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12. Kultura 

artystyczna w 2. 

połowie XIX i na 

początku XX wieku 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

naturalizm, 

modernizm, szkoła 

narodowa, 

operetka, 

impresjonizm, 

realizm, secesja, 

fowizm, kubizm, 

futuryzm, 

ekspresjonizm, 

sztuka 

abstrakcyjna. 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

symbolizm, 

dekadentyzm, 

muzyka 

programowa, 

muzyka absolutna, 

awangarda; 

– omawia cechy 

modernizmu i 

sposób, w jaki 

znalazł on odbicie 

w literaturze, 

muzyce i sztukach 

plastycznych. 

– przedstawia 

tematy, jakie 

podejmowała 

literatura 2. 

połowy XIX i 

początku XX w. 

oraz wskazuje jej 

związki ze 

zjawiskami 

społecznymi tego 

okresu; 

– charakteryzuje 

przemiany w 

sztukach 

plastycznych 

pomiędzy 1850 a 

1914 r. 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

charakteryzuje 

sposób rozumienia 

sztuki 

przedstawionej 

przez Oscara 

Wilde’a oraz 

porównuje go z 

założeniami 

naturalizmu oraz 

modernizmu; 

– charakteryzuje 

twórczość 

najwybitniejszych 

artystów w 2. 

połowie XIX i na 

początku XX w. 

– analizuje 

poglądy Friedricha 

Nietzschego i 

Henriego 

Bergsona; 

– przedstawia i 

ocenia nowe 

tendencje i 

kierunki, które 

pojawiły się w 

omawianym 

czasie. 

7. Europa i świat od 

połowy XIX w. − 

lekcja powtórzeniowa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

8. Europa i świat od 

połowy XIX w. – 

lekcja sprawdzająca 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

IV. Ziemie polskie i ich mieszkańcy od połowy XIX w. 

1. Geneza i przebieg 

powstania 

styczniowego 

– wyjaśnia 

pojęcia: wojna 

krymska, odwilż 

posewastopolska, 
reforma 

– wyjaśnia 

pojęcia: Komisja 

Wyznań 

Religijnych i 

Oświecenia 

– na podstawie 

mapy wymienia 

umieszczonych 

tam dowódców 

polskich 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

wskazuje 

przyczyny 

powstania oraz 

– wymienia 

najważniejszych 

przywódców 

powstania 

styczniowego i 
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uwłaszczeniowa, 
Towarzystwo 

Rolnicze, 
amnestia, 

„Czerwoni”, 

„Biali”, branka, 

Tymczasowy Rząd 

Narodowy, 

Manifest, 

konfiskaty 

majątków. 

Publicznego, 
„rewolucja 

moralna”, Szkoła 

Główna, 

konwencja 

Alvenslebena, 

dyktator 

powstania, dekret 

o uwłaszczeniu w 

Królestwie 

Polskim; 

– omawia 

przyczyny i 

okoliczności, które 

doprowadziły do 

wybuchu 

powstania 

styczniowego. 

oddziałów i łączy 

ich z danymi 

terenami; 

– omawia 

charakter walk 

toczonych w 

czasie powstania 

styczniowego. 

ocenia szanse jego 

powodzenia; 

– charakteryzuje 

działania 

podejmowane 

przez przywódców 

powstania i zakres 

działania 

podziemnego 

państwa 

polskiego; 

– porównuje 

przebieg procesu 

uwłaszczenia 

chłopów oraz 

zasady, na jakich 

uwłaszczenie 

zostało dokonane 

we wszystkich 

trzech zaborach. 

ocenia ich rolę w 

jego przebiegu; 

– analizuje bilans i 

bezpośrednie 

następstwa 

powstania 

styczniowego. 

2. Zabór rosyjski w 

latach 1864–1904  

– wyjaśnia 

pojęcia: Kraj 

Nadwiślański, 

cenzor, 

rusyfikacja, 

kontrybucja, 

pozytywizm 

warszawski, praca 

u podstaw, 

granica celna, 

tajne nauczanie; 

– przedstawia cele 

– wyjaśnia 

pojęcia: generał-

gubernator, noc 

apuchtinowska, 

Uniwersytet 

Latający, Bractwo 

Cyryla i 

Metodego; 

– omawia, na 

czym polegały 

rosyjskie dążenia 

integracyjne i 

– na podstawie 

tekstu źródłowego, 

którego autorem 

był Aleksander 

Świętochowski, 

wskazuje 

najważniejsze 

punkty programu 

pozytywizmu 

warszawskiego; 

– omawia 

najważniejsze 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

charakteryzuje 

postawę polskich 

uczniów wobec 

działań 

rusyfikacyjnych 

podejmowanych 

przez władze 

szkolne; 

– charakteryzuje 

postawy 

– analizuje, jaką 

rolę w dziejach 

narodu polskiego 

mogła odegrać 

realizacja 

programu 

pozytywizmu 

warszawskiego; 

– uzasadnia, które 

z metod 

stosowanych przez 

władze rosyjskie 
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polityki rosyjskiej 

wobec 

społeczeństwa 

polskiego po 

powstaniu 

styczniowym. 

rusyfikacyjne; 

– przedstawia 

metody, jakie 

stosowały władze 

rosyjskie w 

stosunku do 

mieszkańców 

Królestwa 

Polskiego i ziem 

zabranych. 

cechy gospodarki 

Królestwa 

Polskiego w 2. 

połowie XIX w.; 

– przedstawia 

rozwój 

ukraińskiego i 

litewskiego ruchu 

narodowego pod 

panowaniem 

rosyjskim. 

społeczeństwa 

polskiego wobec 

zaborcy; 

– wyjaśnia, czym 

był pozytywizm 

warszawski i jaką 

odegrał rolę. 

były najbardziej 

dotkliwe dla 

ludności 

Królestwa 

Polskiego i ziem 

zabranych. 

3. Zabór pruski w 2. 

połowie XIX i na 

początku XX w. 

– wyjaśnia 

pojęcia: polityka 

germanizacyjna, 

rugi pruskie, 

Komisja 

Kolonizacyjna, 
banki spółdzielcze, 

drobnomieszczańst

wo. 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

Kulturkampf, 

Związek 

Popierania 

Niemczyzny na 

Kresach 

Wschodnich, czyli 

Hakata, 

solidaryzm 

narodowy; 

– omawia polską 

aktywność 

gospodarczą pod 

zaborem pruskim. 

– charakteryzuje 

cele oraz metody 

stosowane przez 

władze pruskie i 

niemieckie wobec 

społeczeństwa 

polskiego; 

– wyjaśnia, jakie 

miało źródła i na 

czym polegało 

rozbudzenie 

polskiej 

świadomości 

narodowej na 

Górnym Śląsku, 

Warmii i 

Mazurach. 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

przedstawia, jak 

Henryk 

Sienkiewicz 

oceniał politykę 

pruską wobec 

Polaków; 

– wyjaśnia, w jaki 

sposób autor 

uzasadniał swoje 

przekonanie, że 

wynarodowienie 

Polaków i ich 

germanizacja nie 

mogą się powieść; 

– charakteryzuje 

skutki polityki 

germanizacyjnej 

oraz postawy i 

działania 

– porównuje 

metody stosowane 

przez władze 

pruskie i 

niemieckie wobec 

społeczeństwa 

polskiego z 

działaniami 

rosyjskimi oraz 

wskazuje 

najważniejsze 

podobieństwa i 

różnice. 
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społeczeństwa 

polskiego będące 

odpowiedzią na 

nią. 

4. Autonomia 

galicyjska 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

autonomia, Sejm 

Krajowy, 

Stańczycy, 

Akademia Sztuk 

Pięknych w 

Krakowie, 

Akademia 

Umiejętności. 

– wyjaśnia 

pojęcia: Rada 

Szkolna Krajowa, 

podolacy, Teki 

Stańczyka, Kopiec 

Unii, ruch tzw. 

moskalofilów; 

– omawia 

korzyści, jakie 

odnieśli Polacy z 

porozumienia z 

Austrią. 

– wyjaśnia, 

dlaczego władze 

austriackie 

zdecydowały się 

nadać Galicji 

szeroką autonomię 

i przyznać 

Polakom prawa 

polityczne i 

narodowe, jakich 

nie mieli w innych 

zaborach; 

– charakteryzuje 

rządy polskie w 

Galicji i problemy, 

z którymi borykał 

się ten kraj. 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

przedstawia 

zmiany w 

położeniu 

narodowym 

Polaków w 

Galicji, które 

opisał Alfred 

Wysocki;  

– porównuje 

politykę rosyjską, 

pruską i austriacką 

wobec Polaków w 

trzech zaborach i 

jej następstwa. 

– na podstawie 

źródeł 

statystycznych 

dokonuje analizy 

społeczeństwa 

Galicji według 

języka i religii; 
– analizuje i 

ocenia, czy 

polityka ugody 

podjęta w zaborze 

austriackim była 

słuszna; 

– uzasadnia 

znaczenie 

rozbudzenia 

narodowego 

społeczności 

rusińskiej 

(ukraińskiej). 

 

5. Przemiany 

społeczne i ruchy 

polityczne na ziemiach 

polskich 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

cywilizacja 

przemysłowa, ruch 

ludowy, 

Stronnictwo 

Ludowe, Polskie 

– wyjaśnia 

pojęcia: PSL 

„Piast”, PSL 

„Lewica”, 

Międzynarodowa 

Socjalno-

Rewolucyjna 

– charakteryzuje 

zmiany społeczne, 

jakie zaszły na 

ziemiach polskich 

w 2. połowie XIX 

w.; 

– wyjaśnia, na 

– charakteryzuje 

rozwój polskich 

nowoczesnych 

ruchów 

politycznych 

(ludowego, 

socjalistycznego i 

– uzasadnia 

znaczenie procesu 

rozbudzenia 

tożsamości 

narodowej 

różnych grup 

narodowościowyc
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Stronnictwo 

Ludowe, ruch 

socjalistyczny, 

Polska Partia 

Socjalistyczna, 

bibuła, 

Socjaldemokracja 

Królestwa 

Polskiego, Liga 

Polska, Liga 

Narodowa, 

Stronnictwo 

Narodowo-

Demokratyczne. 

Partia 

„Proletariat”, 

SDKPiL, Polska 

Partia Socjalno-

Demokratyczna 

Galicji i Śląska 

Cieszyńskiego 

(PPSD), 

Towarzystwo 

Oświaty 

Narodowej (TON), 

Związek Młodzieży 

Polskiej „Zet”. 

czym polegał i 

jakie zmiany 

przyniósł proces 

formowania się 

nowoczesnej 

świadomości 

narodowej 

Polaków oraz 

jakie czynniki na 

niego wpływały. 

narodowego);  

– wymienia 

najważniejsze 

partie należące do 

wymienionych 

ruchów 

politycznych i ich 

przedstawicieli. 

h na obszarze 

dawnej 

Rzeczypospolitej; 

– analizuje idee, 

którymi kierowały 

się poszczególne 

partie polityczne, i 

cele, do jakich 

dążyły, oraz jakie 

były pomiędzy 

nimi różnice. 

 

6. Rewolucja 1905–

1907 w Królestwie 

Polskim 

– wyjaśnia 

pojęcia: krwawa 

niedziela, Duma 

Państwowa, 

związki zawodowe, 

Endecja, stan 

wojenny, PPS-

Lewica, PPS-

Frakcja 

Rewolucyjna. 

– wyjaśnia 

pojęcia: grupa 

bojowa PPS, 

lokaut, Polska 

Macierz Szkolna, 

Towarzystwo 

Kursów 

Naukowych; 

– przedstawia 

genezę wystąpień 

rewolucyjnych w 

Królestwie 

Polskim w latach 

1905–1907. 

– omawia cele, 

które starały się 

zrealizować w 

czasie rewolucji 

różne grupy 

społeczeństwa 

polskiego i 

formacje 

polityczne, oraz 

charakter 

podejmowanych 

przez nie działań; 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

charakteryzuje 

zasady systemu 

szkolnego, które 

autorzy rezolucji 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

charakteryzuje 

metody stosowane 

w szkolnictwie 

przez władze 

rosyjskie, którym 

przeciwstawiali się 

uczniowie 

warszawskich 

szkół w swej 

rezolucji. 

– analizuje, czy 

rewolucję 1905–

1907 można uznać 

za kontynuację 

polskiej tradycji 

powstańczej, oraz 

uzasadnia swoją 

opinię; 

– przedstawia i 

ocenia skutki 

rewolucji 1905–

1907 dla 

społeczeństwa 

polskiego. 
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uznawali za 

właściwe. 

7. Kultura i nauka 

polska w 2. połowie 

XIX i na początku XX 

w. 

 

– wyjaśnia 

pojęcia: literatura 

pozytywistyczna, 

Młoda Polska, 

Nagroda Nobla, 

realizm, 

impresjonizm, 

szkoły historyczne. 

– wyjaśnia 

pojęcia: „ku 

pokrzepieniu 

serc”, 

postimpresjonizm, 

symbolizm, 

etnografia, język 

esperanto; 

– omawia 

dokonania 

Polaków w 

zakresie nauki w 

2. połowie XIX i 

na początku XX 

w. 

– przedstawia 

twórczość 

młodopolską i 

porównuje ją z 

pozytywistyczną; 

– charakteryzuje 

dorobek polskiego 

malarstwa i 

muzyki w 2. 

połowie XIX i na 

początku XX w. 

– charakteryzuje 

literaturę 

polskiego 

pozytywizmu i 

wymienia jej 

najważniejszych 

twórców.  

– analizuje, na 

czym polegało 

zaangażowanie 

pozytywistów w 

kwestie społeczne 

i narodowe; 

– uzasadnia, 

korzystając z dzieł 

literackich i 

malarskich, 

znaczenie idei 

twórczości „ku 

pokrzepieniu 

serc”. 

8. Ziemie polskie i ich 

mieszkańcy od połowy 

XIX w. – lekcja 

powtórzeniowa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

9. Ziemie polskie i ich 

mieszkańcy od połowy 

XIX w. – lekcja 

sprawdzająca 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

V. Geneza, przebieg i następstwa I wojny światowej 

1. Świat na drodze do I 

wojny światowej. 

Polskie orientacje 

polityczne w 

– wyjaśnia 

pojęcia: wyścig 

zbrojeń, 

trójprzymierze, 

– wyjaśnia 

pojęcia: U-Boot, 

konwencja 

wojskowa, entente 

– przedstawia 

bezpośrednie i 

pośrednie 

przyczyny 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

wyjaśnia, jakie 

przyczyny – 

– analizuje źródła 

zawiązania się 

trójprzymierza i 

trójporozumienia 
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przededniu jej 

wybuchu 

 

trójporozumienie, 

kocioł bałkański, I 

i II wojna 

bałkańska, zamach 

w Sarajewie, 

orientacja 

prorosyjska, 

konserwatyści 

krakowscy, 

orientacja 

proaustriacko-

trialistyczna, 

orientacja 

niepodległościowa

, organizacja 

paramilitarna, 

Drużyny Polowe, 

Drużyny 

Bartoszowe. 

 

 

cordiale, 

ultimatum, 

Narodowy 

Związek 

Robotniczy, 

Związek Walki 

Czynnej (ZWC), 

Związek Strzelecki 

we Lwowie, 

„Strzelec” w 

Krakowie, 

Komisja 

Skonfederowanych 

Stronnictw 

Niepodległościowy

ch (KSSN); 

– omawia proces 

formowania się 

trójprzymierza i 

trójporozumienia. 

wybuchu I wojny 

światowej; 

– charakteryzuje 

polskie orientacje 

polityczne, które 

wykształciły się 

przed wybuchem 

wojny; 

– omawia cele, 

jakie stawiali 

sobie członkowie 

polskich orientacji 

politycznych w 

odniesieniu do 

przyszłości 

Polaków i ziem 

polskich, oraz 

środki, którymi 

zamierzali je 

zrealizować. 

zdaniem ministra 

Greya – powinny 

skłonić w 1914 r. 

Wielką Brytanię 

do podjęcia wojny 

z Niemcami; 

– charakteryzuje 

podłoże narastania 

konfliktów 

międzynarodowyc

h i wzmożonej 

rywalizacji 

mocarstw w 

okresie przed I 

wojną światową. 

oraz wspólne cele, 

które chciały 

realizować 

państwa 

członkowskie 

każdej z tych 

organizacji. 

2. Charakter I wojny 

światowej i przebieg 

działań zbrojnych do 

1917 r. 

 

– wyjaśnia 

pojęcia: I wojna 

światowa, wojna 

błyskawiczna, 

karabin 

maszynowy, gazy 

bojowe, wojna 

pozycyjna, 

nieograniczona 

wojna podwodna, 
czołg, samolot 

– wyjaśnia 

pojęcia: paryska 

taksówka, ciężka 

artyleria, drut 

kolczasty, blokada 

morska, bitwa 

jutlandzka, wojna 

totalna, „Gruba 

Berta”, miotacze 

ognia; 

– przedstawia 

– na podstawie 

wykresu wskazuje, 

jak duże było 

zaangażowanie 

walczących stron 

w konflikt 

zbrojny; 

– charakteryzuje 

działania wojenne 

na głównych 

frontach I wojny 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

charakteryzuje 

warunki życia 

żołnierzy w 

okopach na 

froncie zachodnim 

podczas I wojny 

światowej; 

– charakteryzuje 

okoliczności, w 

– uzasadnia, 

dlaczego na 

froncie zachodnim 

działania zbrojne 

przez większość 

wojny przybrały 

charakter 

pozycyjny; 

– analizuje 

znaczenie walk na 

głównych frontach 
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myśliwski i 

bombowy, okręt 

podwodny. 

życie żołnierzy na 

froncie w czasie I 

wojny światowej; 

– wymienia 

państwa 

europejskie 

biorące udział w 

wojnie po obu 

stronach konfliktu. 

 

światowej;  

– wyjaśnia, na 

czym polegał 

totalny charakter I 

wojny światowej. 

jakich do wojny 

przystąpiły Stany 

Zjednoczone. 

oraz działania na 

morzu. 

3. Rewolucja w Rosji 

oraz ostatni etap wojny 

– wyjaśnia 

pojęcia: rewolucja 

lutowa, 

Piotrogrodzka 

Rada Delegatów 

Robotniczych i 

Żołnierskich, Rząd 

Tymczasowy, 

bolszewicy, 

rewolucja 

październikowa, 

Dekret „o ziemi”, 

traktat pokojowy, 

Rosja Radziecka, 

wojna domowa, 14 

punktów Wilsona, 

abdykacja. 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

dwuwładza, 

Czerwona 

Gwardia, przewrót 

październikowy, 

Rada Komisarzy 

Ludowych, system 

dyktatury jednej 

partii, „biały” 

generał, 

„ofensywa stu 

dni”; 

– omawia 

przyczyny, które 

doprowadziły do 

wybuchu 

rewolucji lutowej 

1917 roku w 

Rosji. 

– na podstawie 

opinii zwykłego 

żołnierza i 

niemieckiego 

dowódcy 

zawartych w 

tekstach 

źródłowych 

charakteryzuje 

stan ducha 

bojowego 

niemieckiej armii 

jesienią 1918 r.; 

– przedstawia 

okoliczności, w 

jakich bolszewicka 

Rosja wycofała się 

z wojny w 1918 r.; 

– charakteryzuje 

ostatni etap I 

wojny światowej 

oraz przyczyny 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

charakteryzuje, w 

jaki sposób carski 

urzędnik policyjny 

postrzegał sytuację 

w stolicy i nastroje 

społeczne jesienią 

1916 r.; 

– analizuje 

sytuację 

polityczną 

ukształtowaną w 

Rosji po abdykacji 

cara Mikołaja II;  

– uzasadnia 

następstwa 

wycofania się 

Rosji z wojny w 

1918 r. dla 

sytuacji 

międzynarodowej 

– analizuje i 

wyjaśnia, w jaki 

sposób bolszewicy 

zdobyli, a 

następnie umocnili 

swą władzę w 

Rosji; 

– uzasadnia rolę 

Stanów 

Zjednoczonych w 

działaniach w I 

wojnie światowej. 
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klęski państw 

centralnych. 

i przebiegu działań 

zbrojnych na 

froncie 

zachodnim. 

4. Sprawa polska w 

czasie I wojny 

światowej 

– wyjaśnia 

pojęcia: orientacja 

prorosyjska, 

kompania 

kadrowa, Polska 

Organizacja 

Wojskowa (POW), 

Legiony Polskie, I 

i II Brygada, Akt 5 

listopada, kartka 

żywnościowa, 

Błękitna Armia, 

Komitet Narodowy 

Polski (KNP), 

Tymczasowa Rada 

Stanu, kryzys 

przysięgowy, Rada 

Regencyjna. 

– wyjaśnia 

pojęcia: Legion 

Puławski, 

Naczelny Komitet 

Narodowy (NKN), 

Polski Korpus 

Posiłkowy, 

proklamacja, 

Korpusy Polskie, 

Polska Siła 

Zbrojna, 13 punkt 

orędzia Wilsona; 

– przedstawia, jak 

zmieniał się 

stosunek państw 

zaborczych do 

sprawy polskiej w 

czasie I wojny 

światowej oraz 

jakie były źródła i 

konsekwencje tych 

zmian. 

– charakteryzuje 

najważniejsze 

polskie formacje 

wojskowe w 

czasie I wojny 

światowej oraz 

przedstawia 

okoliczności ich 

powstania; 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

charakteryzuje 

postawy polskich 

żołnierzy, które 

przyjęli wobec 

żądania złożenia 

przysięgi oraz po 

kryzysie 

przysięgowym. 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

charakteryzuje 

cele wydania 

manifestu cesarzy 

i co oni obiecywali 

w nim Polakom; 

– przedstawia 

etapy 

umiędzynarodowi

enia sprawy 

polskiej, wyjaśnia, 

na czym ono 

polegało i jakie 

miało 

konsekwencje. 

– uzasadnia 

znaczenie aktu 5 

listopada oraz jego 

stosunek do 

sprawy polskiej; 

– analizuje, jaki 

wpływ na polską 

aktywność 

polityczną i 

militarną w czasie 

I wojny światowej 

miał rozpoczęty 

przed jej 

wybuchem spór o 

orientacje 

polityczne; 

– ocenia rolę i 

zasługi Józefa 

Piłsudskiego i 

Romana 

Dmowskiego dla 

sprawy polskiej 

podczas I wojny 

światowej.  

5. Następstwa I wojny 

światowej i narodziny 

porządku wersalskiego 

– wyjaśnia 

pojęcia: pandemia 

grypy, tzw. 

hiszpanki, 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

ludobójstwo 

ludności cywilnej, 

– charakteryzuje 

następstwa 

polityczne i 

społeczne I wojny 

– na podstawie 

mapy wymienia 

państwa, które 

powstały w 

– analizuje, 

dlaczego skala 

strat ludzkich i 

materialnych, 
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weterani, 

konferencja 

pokojowa, Liga 

Narodów, traktat 

wersalski, 

plebiscyt, 

izolacjonizm, 

konferencja 

waszyngtońska. 

pacyfizm, Zagłębie 

Saary, 

demilitaryzacja, 

reparacje, Rada 

Ligi, system 

mandatowy;  

– przedstawia 

bilans strat 

ludzkich i 

materialnych, 

jakie przyniosła I 

wojna światowa. 

światowej; 

– przedstawia cele, 

które chcieli 

osiągnąć 

przywódcy 

zwycięskich 

mocarstw podczas 

konferencji 

paryskiej oraz 

przyczyny różnic 

w ich poglądach. 

Europie po I 

wojnie światowej; 

– charakteryzuje 

postanowienia 

traktatu 

wersalskiego 

zawartego z 

Niemcami i 

innymi 

pokonanymi 

państwami; 

– omawia i ocenia 

konsekwencje dla 

Niemiec 

ustalonych na 

konferencji 

paryskiej decyzji 

zwycięskich 

mocarstw. 

jakie przyniosła I 

wojna światowa, 

była tak duża; 

– analizuje 

okoliczności 

powołania Ligi 

Narodów i 

stawiane przed nią 

cele. 

6. Geneza, przebieg i 

następstwa I wojny 

światowej – lekcja 

powtórzeniowa 

jw. jw. jw. jw. jw. 

7. Geneza, przebieg i 

następstwa I wojny 

światowej – lekcja 

sprawdzająca 

jw. jw. jw. jw. jw. 

VI. Świat w okresie międzywojennym 

1. Europa w latach 20. 

XX w. 

– wyjaśnia 

pojęcia: „eksport 

rewolucji”, 

dyskryminacja, 

– wyjaśnia 

pojęcia: III 

Międzynarodówka 

(Komintern), Linia 

– przedstawia, 

okoliczności 

objęcia przez 

włoskich 

– analizuje 

okoliczności 

zawarcia traktatów 

w Rapallo i 

– analizuje, jakie 

znaczenie dla 

sytuacji 

międzynarodowej 
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 mała ententa, 

traktaty w Rapallo 

i Locarno, związki 

kombatanckie, 

faszyzm, bojówka, 

„czarne koszule”, 

marsz na Rzym, 

traktaty 

laterańskie. 

Maginota, 

solidaryzm 

społeczny, 

Narodowa Partia 

Faszystowska, 

korporacjonizm; 

– określa główne 

problemy w 

relacjach 

międzynarodowyc

h w Europie po 

zakończeniu I 

wojny światowej. 

faszystów władzy 

oraz metody, 

jakimi ją 

sprawowali. 

Locarno oraz ich 

postanowienia; 

– charakteryzuje 

genezę narodzin 

faszyzmu we 

Włoszech oraz 

cechy tej ideologii. 

Niemiec miały 

traktaty w Rapallo 

i Locarno; 

– omawia i 

analizuje słabe 

strony ładu 

wersalskiego. 

2. Rozwój systemu 

totalitarnego w 

porewolucyjnej Rosji. 

Stalinizm 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

„czerwony terror", 

łagier, „dyktatura 

proletariatu”, 

Rada Komisarzy 

Ludowych, 

komunizm 

wojenny, 

centralnie 

sterowana 

gospodarka, 

rekwizycje, 

reglamentacja 

żywności, Nowa 

Polityka 

Ekonomiczna (ros. 

NEP), Związek 

Socjalistycznych 

– wyjaśnia 

pojęcia: Czeka 

(Ogólnorosyjska 

Nadzwyczajna 

Komisja do Walki 

z Kontrrewolucją i 

Sabotażem), 

Komitet Centralny 

Wszechzwiązkowej 

Komunistycznej 

Partii 

(bolszewików) – 

WKP (b), 

Zjednoczony 

Państwowy Zarząd 

Polityczny 

(OGPU), GUŁag 

– Główny Zarząd 

Obozów, Kanał 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

charakteryzuje 

stosunek władz 

radzieckich do 

chłopów i metody 

zaprowadzania na 

wsi 

kolektywizacji; 

– przedstawia 

działania, jakie 

bolszewicy 

(komuniści) 

podjęli po 

rewolucji dla 

umocnienia swojej 

władzy. 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

analizuje, na czym 

polegał „czerwony 

terror” w 

bolszewickiej 

Rosji oraz 

przeciwko komu 

był skierowany; 

– charakteryzuje 

kolektywizację w 

ZSRR oraz jej cele 

i następstwa. 

– analizuje model 

państwa (ustroju, 

gospodarki) 

zbudowany przez 

bolszewików w 

porewolucyjnej 

Rosji; 

– uzasadnia dużą 

rolę, jaką w 

porewolucyjnej 

Rosji odgrywały 

służby 

bezpieczeństwa. 
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Republik 

Radzieckich 

(ZSRR), stalinizm, 

totalitaryzm, 

indoktrynacja, 

kolektywizacja, 

kołchozy, kułak, 

„wielki terror”, 

Ludowy 

Komisariat Spraw 

Wewnętrznych 

(NKWD). 

Białomorski, 
„wielka czystka”, 

procesy pokazowe, 

kult jednostki; 

– omawia metody, 

którymi Stalin 

zdobył i umocnił 

władzę 

dyktatorską. 

3. Nauka i gospodarka 

w okresie 

międzywojennym. 

Wielki kryzys i jego 

następstwa 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

penicylina, teoria 

względności, 

Nowy Ład (New 

Deal), autostrada, 

kroniki filmowe, 

widowiska 

sportowe, czarny 

czwartek, wielki 

kryzys 

gospodarczy, 

roboty publiczne, 

interwencjonizm. 

– wyjaśnia 

pojęcia: sztuczny 

jedwab i kauczuk, 

teflon, insulina, 

sulfonamidy, 

mechanika 

kwantowa, deficyt 

budżetowy, 

autorytaryzm; 

– przedstawia 

następstwa, które 

wielki kryzys 

wywołał w życiu 

gospodarczym, 

społecznym i 

politycznym. 

– charakteryzuje 

najważniejsze 

tendencje w 

gospodarce 

dwudziestolecia 

międzywojennego. 

– charakteryzuje 

osiągnięcia nauki 

w okresie 

międzywojennym 

i ich wpływ na 

warunki bytowe i 

życie codzienne 

ludności; 

– analizuje, czym 

był wielki kryzys 

zapoczątkowany w 

1929 r. oraz co go 

spowodowało i jak 

przebiegał. 

– uzasadnia 

wpływ spadku 

wartości papierów 

wartościowych na 

giełdzie dla 

gospodarki 

amerykańskiej; 

– analizuje rolę 

jaką, odegrał 

prezydent USA 

Roosevelt i jego 

program Nowy 

Ład (New Deal) w 

przezwyciężeniu 

kryzysu 

gospodarczego. 

4. Niemiecki nazizm. 

III Rzesza pod rządami 

Hitlera 

– wyjaśnia 

pojęcia: Republika 

Weimarska, 

nazizm, inflacja, 

– wyjaśnia 

pojęcia: Niemiecka 

Partia Robotników 

(niem. NSDAP), 

– na podstawie 

tekstu komunikatu 

rządu 

niemieckiego 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

przedstawia 

stosunek nazistów 

– analizuje, jaką 

rolę odgrywał w 

nazizmie 

antysemityzm oraz 
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hiperinflacja, 

Oddziały 

Szturmowe (SA), 

pucz monachijski, 

Mein Kampf 

(Moja walka), 

kanclerz, III 

Rzesza Niemiecka, 

swastyka, „noc 

długich noży”, SS, 

tajna policja 

polityczna 

(Gestapo), 

antysemityzm. 

system totalitarny, 

obozy 

koncentracyjne, 

ustawy 

norymberskie, 

„noc 

kryształowa”, 

Hitlerjugend 

(młodzież Hitlera). 

wyjaśnia, jaki 

kształt systemu 

politycznego w III 

Rzeszy 

potwierdzał 

komunikat 

ogłoszony przez 

rząd niemiecki; 

– przedstawia 

okoliczności, które 

umożliwiły 

Hitlerowi 

przejęcie władzy 

w Niemczech. 

do Republiki 

Weimarskiej i 

systemu 

demokratycznego 

oraz wyjaśnia, w 

jaki sposób chcieli 

oni sięgnąć po 

władzę w tym 

kraju; 

– charakteryzuje 

ideologię nazizmu 

i totalitarny 

charakter III 

Rzeszy.  

w czym się on 

przejawił; 

– porównuje 

system 

sprawowania 

władzy w ZSRR i 

hitlerowskich 

Niemczech i 

ocenia rolę, jaką 

odgrywał aparat 

represji w obu 

państwach. 

5. Świat na drodze ku 

wojnie 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

Wehrmacht, 

embargo, Front 

Ludowy, 

remilitaryzacji 

Nadrenii, wojna 

domowa, Brygady 

Międzynarodowe, 

„oś Rzym–

Berlin”, „oś 

Berlin–Rzym–

Tokio”, Anschluss, 

polityka 

appeasementu, 

konferencja 

monachijska, 

ultimatum, Okręg 

– wyjaśnia 

pojęcia: masakra 

w Nankinie, 

plebiscyt na 

Terytorium Saary, 

Falanga 

Hiszpańska,  

Legion Condor, 

pakt stalowy; 

– omawia 

agresywne 

poczynania 

Niemiec 

hitlerowskich i ich 

wpływ na sytuację 

międzynarodową. 

– charakteryzuje 

kolejne etapy 

ekspansji 

faszyzmu w 

Europie;  

– wymienia 

wydarzenia i 

procesy, które 

najbardziej 

zbliżały świat do 

nowej wojny oraz 

jej przyczyny. 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

charakteryzuje 

cele, jakimi Hitler 

kierował się w 

polityce 

zagranicznej; 

– analizuje, w jaki 

sposób Hitler 

doprowadził do 

odzyskania przez 

Niemcy 

mocarstwowej 

pozycji; 

– ocenia 

funkcjonowanie 

porządku 

wersalskiego i 

– analizuje i 

uzasadnia swoją 

opinię na temat, 

czy polityka 

ustępstw 

prowadzona przez 

mocarstwa 

zachodnie miała 

szansę na 

powodzenie; 

– wyjaśnia i 

ocenia następstwa 

polityki 

appeasementu. 
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Kłajpedy. charakteryzuje 

przyczyny jego 

załamania się. 

6. Kultura w okresie 

międzywojennym 

 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

modernizm, nieme 

filmy, komik, jazz, 

dadaizm, kubizm, 

surrealizm, 

abstrakcjonizm, 

funkcjonalizm, 

Bauhaus. 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

Hollywood, film 

obyczajowy, 

western, film 

gangsterski, 

musical, swing, 

fokstrot, 

charleston;  

– wymienia 

przykłady ze sztuk 

plastycznych z 

okresu 

międzywojennego. 

– wymienia 

najważniejszych 

pisarzy okresu 

międzywojennego 

i charakteryzuje 

ich twórczość; 

– charakteryzuje 

tendencje i 

kierunki, jakie 

dominowały w 

sztukach 

plastycznych w 

okresie 

międzywojennym, 

i wymienia ich 

głównych 

przedstawicieli. 

– charakteryzuje 

wczesny (do 1939 

r.) okres rozwoju 

kina i sztuki 

filmowej; 

– analizuje 

charakterystyczne 

cechy kultury 

artystycznej 

międzywojnia 

– uzasadnia 

związek kultury 

artystycznej z 

ówczesną 

rzeczywistością 

społeczną i 

polityczną. 

– analizuje i 

uzasadnia słowa 

Marcela Prousta – 

„Nie dostaje się 

mądrości w darze, 

trzeba ją odkryć 

samemu po 

wędrówce, jakiej 

nikt nie może 

podjąć za nas ani 

jej nam 

oszczędzić, bo ona 

jest spojrzeniem 

na świat”. 

7. Świat w okresie 

międzywojennym – 

lekcja powtórzeniowa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

8. Świat w okresie 

międzywojennym – 

lekcja sprawdzająca 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

VII. II Rzeczpospolita 

1. Odrodzenie państwa 

polskiego po I wojnie 

– wyjaśnia 

pojęcia: Polska 

– wyjaśnia 

pojęcia: rząd 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 
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światowej Komisja 

Likwidacyjna 

(PKL), 

Tymczasowy Rząd 

Ludowy Republiki 

Polskiej, Naczelna 

Rada Ludowa 

(NRL), powstanie 

wielkopolskie, 

Sejm 

Ustawodawczy, II 

Rzeczypospolita, 

Mała Konstytucja, 

Wojsko Polskie, 

Pierwszy 

Marszałek Polski. 

lubelski, Komitet 

Narodowy Polski, 

Tymczasowy 

Naczelnik 

Państwa, Związek 

Ludowo-

Narodowy, 

ordynacja 

pięcioprzymiotnik

owa; 

– przedstawia 

zdarzenia, które 

doprowadziły do 

ukształtowania się 

centralnego 

ośrodka polskiej 

władzy 

państwowej; 

– omawia 

przyczyny i skutki 

wybuchu 

polskiego 

powstania w 

Wielkopolsce. 

wyjaśnia, w jaki 

sposób Józef 

Piłsudski 

przedstawiał 

światowym 

rządom prawo 

narodu polskiego 

do posiadania 

niepodległego 

państwa oraz na 

czym się ono – 

wedle jego 

sformułowań – 

opierało; 

– określa, jaki 

system społeczno-

ustrojowy przyjęło 

państwo polskie w 

momencie swego 

powstania. 

charakteryzuje 

zasady systemu 

ustrojowego i 

społecznego, 

których 

wprowadzenie 

ogłaszał rząd 

lubelski; 

– analizuje 

okoliczności, 

dzięki którym 

Polska odzyskała 

w 1918 r. 

niepodległość oraz 

uzasadnia rolę 

wybitnych 

jednostek w tym 

procesie. 

analizuje charakter 

reform, które rząd 

lubelski zamierzał 

przedstawić 

Sejmowi 

Ustawodawczemu 

oraz dlaczego 

pozostawiał ich 

przyjęcie w gestii 

parlamentu; 

– uzasadnia 

znaczenie 

wyborów do 

Sejmu 

Ustawodawczego i 

uchwalenie Małej 

Konstytucji dla 

stabilizacji Polski 

po I wojnie 

światowej. 

2. Kształtowanie się 

granic II 

Rzeczypospolitej 

– wyjaśnia 

pojęcia: Wolne 

Miasto Gdańsk, I, 

II, III powstanie 

śląskie, 

Międzysojusznicza 

Komisja Rządząca 

i Plebiscytowa, 

– wyjaśnia 

pojęcia: plebiscyt 

na Mazurach, 

Warmii i Powiślu, 

Plebiscyt na 

Górnym Śląsku, 

koncepcja 

federalistyczna, 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

wyjaśnia, jakie 

znaczenie 

przypisywał 

przyjęciu traktatu 

wersalskiego 

Ignacy Jan 

– na podstawie 

mapy „Terytoria 

przyznane Polsce 

na mocy traktatu 

wersalskiego” 

wskazuje i nazywa 

obszary, które 

zostały włączone 

– analizuje, czy 

traktat wersalski 

rozwiązywał 

wszystkie kwestie 

terytorialne 

związane z 

kształtowaniem się 

granic Polski; 
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Polski Komisariat 

Plebiscytowy, 

„Orlęta 

Lwowskie”, Rząd 

Obrony 

Narodowej, bitwa 

warszawska, Wódz 

Naczelny Wojska 

Polskiego, pokój 

ryski, bunt 

Żeligowskiego, 

Zaolzie. 

ofensywa polska 

znad Wieprza, 

Litwa Środkowa; 

– przedstawia 

postanowienia 

traktatu 

wersalskiego 

dotyczące Polski. 

Paderewski; 

– na podstawie 

wykresu „Podział 

Górnego Śląska na 

mocy decyzji 

Rady Ligi 

Narodów” określa, 

jakie znaczenie 

miał sposób 

podziału Górnego 

Śląska dokonany 

przez Ligę 

Narodów oraz jaką 

rolę gospodarczą 

mogły odgrywać 

te ziemie dla obu 

państw; 

– charakteryzuje 

proces 

kształtowania się 

polskiej granicy 

wschodniej oraz 

przedstawia 

podłoże i przebieg 

konfliktu z 

Ukraińcami oraz 

Rosją Radziecką 

w wojnie polsko-

bolszewickiej. 

do Polski na mocy 

traktatu 

wersalskiego oraz 

te, na których 

miały się odbyć 

plebiscyty; 

– analizuje, 

dlaczego w 1918 r. 

tylko część ziem 

zamieszkałych 

przez Polaków 

znalazła się w 

granicach Polski; 

– przedstawia 

proces 

kształtowania się 

polskiej granicy z 

Niemcami;  

– analizuje, jaką 

rolę odegrały 

decyzje w sprawie 

granicy z 

Niemcami 

podejmowane na 

szczeblu 

międzynarodowy

m oraz postawa 

mieszkańców 

spornych terenów. 

– na podstawie 

mapy „Walki o 

granice wschodnie 

i ostateczny kształt 

terytorialny II 

Rzeczypospolitej” 

omawia przebieg 

zmagań Polaków z 

Rosją bolszewicką 

w latach 1919–

1920 oraz 

porównuje 

terytorium I i II 

Rzeczypospolitej; 

– porównuje 

koncepcje 

wschodnie Józefa 

Piłsudskiego i 

Romana 

Dmowskiego oraz 

analizuje, w jakim 

stopniu zostały 

one zrealizowane. 

3. Społeczeństwo, 

gospodarka i ustrój 

odrodzonej Polski 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

drobnomieszczańst

– wyjaśnia 

pojęcia: język 

„tutejszy”, 

– na podstawie 

mapy 

„Narodowości 

– na podstawie 

wykresu „Ludność 

miast i wsi w 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

wyjaśnia, na czym 
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wo, obowiązek 

szkolny, marka 

polska, Polska 

„A” i „B”, 

reforma rolna, 

parcelacja, 

Konstytucja 

marcowa, 

prezydent, 

Zgromadzenie 

Narodowe. 

syjonizm, system 

parlamentarno-

gabinetowy, 

republika 

demokratyczna, 

pięcioprzymiotnik

owa ordynacja; 

– omawia zasięg 

terytorialny II 

Rzeczypospolitej 

oraz strukturę jej 

ludności pod 

względem 

społecznym, 

narodowościowym 

i religijnym. 

Rzeczypospolitej 

według języka 

ojczystego 

podanego w spisie 

powszechnym z 

1931 r.” omawia 

strukturę 

narodowościową 

II 

Rzeczypospolitej; 

– omawiaj, 

trudności, na jakie 

napotykał rozwój 

gospodarczy ziem 

polskich po I 

wojnie światowej. 

Polsce według 

religii” porównuje 

udział 

poszczególnych 

religii i wyznań 

wśród ludności 

miejskiej i 

wiejskiej w II 

Rzeczypospolitej; 

– charakteryzuje 

ustrój Polski, który 

ukształtował się w 

oparciu o 

konstytucję 

marcową; 

– analizuje, jakie 

znaczenie miały 

zniszczenia 

wojenne oraz to, 

że obszary, które 

weszły w skład 

państwa 

polskiego, 

należały przez 

ponad sto lat do 

trzech państw 

zaborczych. 

polegał system 

trójpodziału 

władzy oraz w jaki 

sposób 

ograniczono 

władzę 

prezydenta; 

– analizuje, w 

czym się 

przejawiał – 

wynikający z 

konstytucji – 

demokratyczny 

charakter ustroju 

II Rzeczpospolitej. 

4. Funkcjonowanie i 

załamanie się 

demokracji 

parlamentarnej w 

Polsce 

– wyjaśnia 

pojęcia: rząd 

Chjeno-Piasta, 

hiperinflacja, 

Bank Polski, złoty 

– wyjaśnia 

pojęcia: wybory 

parlamentarne, 

kampania 

propagandowa, 

– przedstawia 

trudności 

ekonomiczne i 

społeczne, jakie 

przeżywała Polska 

– charakteryzuje 

okres rządów 

parlamentarnych 

w Polsce przed 

1926 r.;  

– analizuje, jakie 

były zalety i wady 

ówczesnego 

systemu 

ustrojowego i 
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polski, „wojna 

celna” z 

Niemcami, 

problemy 

społeczno-

gospodarcze, 

przewrót majowy, 

nowela 

sierpniowa, 

dekret. 

traktat w Locarno, 

Generalny 

Inspektor Sił 

Zbrojnych; 

– omawia sukcesy, 

jakie osiągnięto w 

Polsce w 

kwestiach 

gospodarczych w 

omawianym 

okresie. 

w omawianym 

okresie;  

– określa 

przyczyny i 

okoliczności 

przewrotu 

majowego. 

– omawia i ocenia 

znaczenie reform 

Władysława 

Grabskiego; 

– analizuje, 

dlaczego przewrót 

majowy zakończył 

się powodzeniem i 

jakie były jego 

bezpośrednie 

następstwa. 

realiów życia 

politycznego. 

5. Polska w okresie 

rządów autorytarnych 

Józefa Piłsudskiego 

– wyjaśnia 

pojęcia: sanacja, 

polska flota 

handlowa, „rządy 

pułkowników", 

Centrolew, Obóz 

Wielkiej Polski, 

„wybory 

brzeskie”, rządy 

autorytarne, 

Organizacja 

Ukraińskich 

Nacjonalistów 

(OUN), akcja 

pacyfikacyjna. 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

Bezpartyjny Blok 

Współpracy z 

Rządem (BBWR), 

„cuda nad urną”, 

„nożyce cen”, 

wystąpienia 

antysemickie, 

Obóz Narodowo-

Radykalny (ONR), 

więzienie w 

Berezie 

Kartuskiej; 

– omawia skutki, 

które wywołał w 

Polsce światowy 

kryzys 

gospodarczy. 

– przedstawia 

najważniejsze 

konflikty 

wewnętrzne za 

rządów Józefa 

Piłsudskiego oraz 

ich podłoże. 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

z pamiętników 

chłopskich z 

czasów wielkiego 

kryzysu 

przedstawia 

sytuację ludności 

chłopskiej 

wywołaną 

kryzysem 

gospodarczym; 

– charakteryzuje 

życie polityczne w 

okresie rządów 

Józefa 

Piłsudskiego. 

– analizuje system 

rządów 

autorytarnych w 

Polsce oraz 

pozycję Józefa 

Piłsudskiego w 

państwie; 

– porównuje 

sposób 

sprawowania 

władzy w Polsce 

w okresie rządów 

sanacji z 

wcześniejszym 

okresem rządów 

parlamentarnych. 

6. Ostatnie lata II 

Rzeczypospolitej 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

– wyjaśnia 

pojęcia: 

– na podstawie 

mapy 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 
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konstytucja 

kwietniowa, 

Generalny 

Inspektor Sił 

Zbrojnych, „głód 

ziemi”, 4-letni 

plan inwestycji, 

Centralny Okręg 

Przemysłowy 

(COP), magistrala 

węglowa, pakt o 

nieagresji z ZSRR, 

deklaracja o 

niestosowaniu 

przemocy, pakt 

Ribbentrop-

Mołotow. 

„dekompozycja 

obozu 

sanacyjnego”, 

Front Morges, 

Obóz 

Zjednoczenia 

Narodowego 

(OZN), polityka 

interwencjonizmu 

ekonomicznego, 

eksterytorialność, 

tajny protokół, 

„strefy wpływów”; 

– omawia genezę, 

postanowienia i 

konsekwencje dla 

Polski i Europy 

paktu Ribbentrop-

Mołotow. 

„Gospodarka 

Polski w latach 

1922–1939 i 

Centralny Okręg 

Przemysłowy w 

latach 1937–1939” 

wskazuje 

najważniejsze 

inwestycje, jakie 

powstały w 

obrębie 

Centralnego 

Okręgu 

Przemysłowego; 

– charakteryzuje 

system ustrojowy 

określony przez 

konstytucję 

kwietniową wraz z 

ordynacjami 

wyborczymi do 

Sejmu i Senatu; 

– przedstawia 

założenia polskiej 

polityki 

zagranicznej i 

sytuację 

międzynarodową 

Polski w latach 30. 

porównuje 

konstytucję 

kwietniową z 

marcową w 

kwestii zakresu 

władzy prezydenta 

oraz praw i 

wolności 

obywatelskich; 

– charakteryzuje 

zjawisko 

„dekompozycji 

obozu 

sanacyjnego” po 

śmierci Józefa 

Piłsudskiego oraz 

polskie życie 

polityczne w 

ostatnich latach 

istnienia II 

Rzeczypospolitej. 

„Wypowiedź 

Stalina z 

19.08.1939 r.” 

analizuje, czy 

rozmowy 

brytyjsko-

francusko-

radzieckie miały 

szansę zakończyć 

się powodzeniem 

oraz jakie były 

cele Stalina; 

– omawia i ocenia 

osiągnięcia 

gospodarcze 

Polski w końcu lat 

30., w tym 

Centralny Okręg 

Przemysłowy. 

7. Kultura i nauka w II 

RP  

– wyjaśnia 

pojęcia: 

„Skamander”, 

– wyjaśnia 

pojęcia: dzieła 

awangardowe, 

– charakteryzuje 

literaturę polską 

okresu 

– przedstawia 

charakter kultury 

artystycznej i 

– analizuje 

najciekawsze i 

nowatorskie 



 
 

71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grupa formistów, 

kapizm (inaczej: 

koloryzm), sztuka 

dekoracyjna, 

Enigma, 

antropologia. 

Konkurs 

Chopinowski, 

unizm, Instytut 

Radowy, Polski 

Słownik 

Biograficzny; 

– przedstawia 

osiągnięcia nauki 

polskiej w okresie 

międzywojennym. 

 

międzywojennego 

i wymienia jej 

najważniejszych 

twórców; 

– przedstawia 

dorobek polskiej 

muzyki i sztuk 

plastycznych w 

omawianym 

okresie. 

rozrywkowej w 

okresie II 

Rzeczypospolitej, 

zwracając uwagę 

na jej 

różnorodność;  

– charakteryzuje 

postacie kultury 

polskiej okresu 

międzywojennego. 

zjawiska w 

kulturze 

artystycznej i 

rozrywkowej w 

okresie II 

Rzeczypospolitej 

oraz podaje ich 

przykłady. 

8. II Rzeczpospolita – 

lekcja powtórzeniowa 
jw. jw. jw. jw. jw. 

9. II Rzeczpospolita – 

lekcja sprawdzająca 
jw. jw. jw. jw. jw. 
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Wymagania edukacyjnymi przedmiotu historia dla klasy II szkoły branżowej 

Temat (rozumiany 

jako lekcja) 

Wymagania  

na ocenę  

dopuszczającą 

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

dostateczną 

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

dobrą  

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

bardzo dobrą 

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

celującą 

 

Uczeń opanował  

wymagania na 

ocenę  

bardzo dobrą,  

a ponadto: 

I. (IX.) Sprawa polska w I połowie XIX wieku 

1. Polacy po upadku 

Rzeczypospolitej. 

Legiony Polskie 

– wyjaśnia pojęcia: 

Galicja, Agencja, 

zamach stanu, 

cesarz, 

scentralizowana 

władza, pokój, 

umowa, emigranci,  

pierwszy konsul, 

legiony, orientacja 

prorosyjska, hymn 

państwowy. 

– wyjaśnia pojęcia: 

Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk, 

Liceum 

Krzemienieckie, 

organizacje 

spiskowe, naród 

polityczny, legia, 

dziedzictwo 

Legionów; 

– wyjaśnia, jakie 

były przyczyny 

zaangażowania się 

wielu Polaków po 

– omawia genezę 

 i losy Legionów 

Polskich; 

– wskazuje na 

mapie, które ziemie 

dawnej 

Rzeczypospolitej 

znalazły się pod 

panowaniem 

poszczególnych 

państw zaborczych. 

– charakteryzuje 

sytuację 

społeczeństwa 

polskiego po upadku 

Rzeczypospolitej; 

– analizuje 

problemy, przed 

którymi stanęło 

społeczeństwo 

polskie po upadku 

Rzeczypospolitej, 

oraz podejmowane 

przez jego członków 

działania. 

– ocenia znaczenie 

Legionów Polskich; 

– dzieli się refleksją, 

odpowiadając na 

pytanie: Czy naród 

może przetrwać bez 

państwa?. 
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stronie Napoleona 

Bonaparte ; 

– przedstawia dzieje 

Legionów Polskich 

we Włoszech. 

 

2. Księstwo 

Warszawskie 

– wyjaśnia pojęcia: 

traktaty pokojowe z 

Tylży, Księstwo 

Warszawskie, Wolne 

Miasto Gdańsk, 

Konstytucja 

Księstwa 

Warszawskiego, 

Sejm, Rada 

Ministrów, bitwa 

narodów. 

– wyjaśnia pojęcia: 

Legia Północna, 

Komisja Rządząca, 

różnice stanowe, 

okręg zamojski, 

druga wojna polska, 

Rada Najwyższa 

Tymczasowa; 

– przedstawia 

rozwój terytorialny 

Księstwa 

Warszawskiego; 

– omawia udział 

Polaków w 

wydarzeniach 

kończących epokę 

napoleońską. 

 

– przedstawia 

politykę Napoleona 

wobec sprawy 

polskiej, z 

uwzględnieniem 

dziejów Księstwa 

Warszawskiego; 

– charakteryzuje 

politykę Napoleona 

Bonaparte wobec 

sprawy polskiej, 

poczynając od roku 

1796 i powstania 

Legionów Polskich. 

– wyjaśnia, w jaki 

sposób doszło do 

utworzenia 

Księstwa 

Warszawskiego; 

– charakteryzuje 

ustrój i sposób 

funkcjonowania 

Księstwa 

Warszawskiego. 

– analizuje, jaki 

udział miały w 

procesie tworzenia 

Księstwa 

Warszawskiego 

działania podjęte 

przez Polaków, a w 

jakim stopniu 

zadecydowały 

sytuacja 

międzynarodowa i 

decyzje Napoleona. 

3. Ziemie polskie po 

kongresie wiedeńskim 

– wyjaśnia pojęcia: 

kongres wiedeński, 

Królestwo Polskie, 

Wielkie Księstwo 

Poznańskie, Wolne 

Miasto Kraków, 

– wyjaśnia pojęcia: 

Rzeczypospolita 

Krakowska, Zakład 

Narodowy im. 

Ossolińskich, 

Królestwo 

– wyjaśnia, do 

którego z zaborców 

należały 

poszczególne 

tereny, zanim 

powstało Księstwo 

– charakteryzuje 

zakres niezależności 

Królestwa 

Polskiego, które 

przewidywała 

– analizuje, na czym 

polegały naruszenia 

Konstytucji 

Królestwa 

Polskiego; 

– uzasadnia, czym 
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unia personalna, 

deputat, namiestnik, 

Rada 

Administracyjna, 

Rada Stanu, 

cenzura, opozycja 

legalna – kaliszanie, 

Towarzystwo 

Filomatów, Związek 

Filaretów, 

Wolnomularstwo 

Narodowe, 

Towarzystwo 

Patriotyczne. 

 

Kongresowe, 

zgromadzenie 

gminne, tajne służby 

policyjne, Ziemie 

Zabrane, 

Uniwersytet 

Warszawski, 

Sprzysiężenie 

Wysockiego lub 

Spisek 

Podchorążych; 

– wskazuje na 

mapie organizmy 

polityczne, które 

powstały w wyniku 

podziału Księstwa 

Warszawskiego. 

 

Warszawskie; 

– przedstawia 

postanowienia 

kongresu 

wiedeńskiego 

dotyczące ziem 

polskich. 

konstytucja; 

– omawia i ocenia 

polską opozycję 

działającą na 

ziemiach 

znajdujących się 

pod panowaniem 

rosyjskim. 

było Królestwo 

Polskie; 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

wyjaśnia, jakie 

swobody 

obywatelskie i 

narodowe 

gwarantowała 

konstytucja 

Królestwa 

Polskiego. 

4. Powstanie 

listopadowe i jego 

następstwa 

– wyjaśnia pojęcia: 

noc listopadowa, 

Belweder, 4. Pułk 

Piechoty, Arsenał, 

dyktator powstania, 

Towarzystwo 

Patriotyczne, 

represje, Statut 

Organiczny, stan 

wojenny, Cytadela, 

tajna policja, 

rusyfikacja, Wielka 

Emigracja, 

emisariusz. 

– wyjaśnia pojęcia: 

ruch narodowy, 

ruch rewolucyjny, 

powstanie 

narodowe, 

detronizacja cara, 

Rząd Narodowy, 

noc 

paskiewiczowska; 

– wyjaśnia genezę 

powstania 

listopadowego; 

– przedstawia 

okoliczności, które 

– charakteryzuje 

następstwa 

powstania 

listopadowego; 

– przedstawia 

następstwa, jakie 

miało powstanie 

listopadowe dla 

mieszkańców ziem 

polskich. 

– ocenia z punktu 

widzenia polskiego 

interesu 

narodowego 

następstwa 

powstania 

listopadowego; 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

wyjaśnia, co o 

przygotowaniach 

spiskowców do 

powstania 

 i popełnionych 

– uzasadnia, czy 

powstanie 

listopadowe miało 

szanse powodzenia. 
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doprowadziły do 

wybuchu powstania 

listopadowego. 

przez nich błędach 

mówią pamiętniki 

gen. I. 

Prądzyńskiego. 

5. Powstanie 

krakowskie (1846) i 

Wiosna Ludów (1848–

1849) 

 

– wyjaśnia pojęcia: 

powstanie 

krakowskie, rabacja 

galicyjska, Wiosna 

Ludów, Komitet 

Narodowy, 

powstanie w 

Wielkopolsce, 

zniesienie 

pańszczyzny. 

– wyjaśnia pojęcia: 

Manifest do Narodu 

Polskiego, 

uwłaszczenie 

chłopów, petycja do 

cesarza, powstanie 

węgierskie, Legion 

Mickiewicza; 

– przedstawia cele, 

które stawiały przed 

sobą ruchy 

rewolucyjne i 

narodowe 

w okresie Wiosny 

Ludów. 

– przedstawia udział 

Polaków w 

wydarzeniach 

Wiosny Ludów; 

– charakteryzuje 

przebieg Wiosny 

Ludów na ziemiach 

polskich i udział 

Polaków w 

wydarzeniach 

rewolucyjnych w 

Europie. 

– wyjaśnia i ocenia, 

jakie znaczenie 

miały wydarzenia 

1846 roku, związane 

z powstaniem 

krakowskim i 

rabacją galicyjską. 

– uzasadnia, że 

wydarzenia Wiosny 

Ludów na ziemiach 

polskich mogły 

wpłynąć na sytuację 

Polaków pod 

zaborami. 

II. (X.) Ziemie polskie w czasach rozwoju cywilizacji przemysłowej 

6. Powstanie 

styczniowe 

– wyjaśnia pojęcia: 

odwilż 

posewastopolska, 

amnestia, 

Towarzystwo 

Rolnicze, Komisja 

Wyznań Religijnych 

i Oświecenia 

Publicznego, 

Czerwoni, Biali, 

branka, Rząd 

Narodowy, Manifest 

– wyjaśnia pojęcia: 

wojna krymska, 

reforma 

uwłaszczeniowa, 

manifestacje i 

nabożeństwa 

patriotyczne, żałoba 

narodowa, dyktator 

powstania, dekret o 

uwłaszczeniu, 

samorząd wiejski; 

– charakteryzuje 

następstwa 

powstania 

styczniowego; 

– przedstawia 

przyczyny i 

okoliczności, które 

doprowadziły do 

wybuchu powstania 

styczniowego. 

– analizuje charakter 

walk podczas 

powstania 

styczniowego i 

porównuje je do 

wcześniejszych 

powstań; 

– na podstawie 

źródła wymienia 

dowódców i określa 

rozmieszczenie ich 

– uzasadnia 

potrzebę 

upamiętnienia 

wydarzeń 

związanych z 

powstaniem 

styczniowym. 
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do Narodu 

Polskiego, 

konfiskata majątku, 

kontrybucja. 

 

– omawia genezę 

powstania 

styczniowego. 

oddziałów 

partyzanckich. 

7. Polacy w zaborze 

rosyjskim i pruskim w 

II połowie XIX wieku 

– wyjaśnia pojęcia: 

Kraj Nadwiślański, 

rusyfikacja, polityka 

ugody, praca 

organiczna, praca u 

podstaw, 

germanizacja, 

kulturkampf, rugi 

pruskie, komisja 

kolonizacyjna, 

Hakata, solidaryzm 

narodowy, Bazar. 

– wyjaśnia pojęcia: 

generał-gubernator, 

pozytywizm 

warszawski, 

dynastia 

Hohenzollernów, 

kanclerz, polityka 

wynaradawiania, 

wóz Drzymały, bunt 

dzieci we Wrześni; 

– wyjaśnia, na czym 

polegała polityka 

rusyfikacyjna i 

germanizacyjna. 

– charakteryzuje 

postawy 

społeczeństwa 

polskiego wobec 

polityki 

germanizacyjnej i 

rusyfikacyjnej 

władz zaborczych; 

– przedstawia 

działania, które 

podejmowali Polacy 

w zaborze rosyjskim 

 i pruskim wobec 

dążeń władz do ich 

wynarodowienia. 

– analizuje, sytuację 

gospodarczą w 

zaborach rosyjskim i 

pruskim; 

– charakteryzuje 

zróżnicowanie 

gospodarcze ziem 

polskich. 

– uzasadnia 

znaczenie walki 

Polaków z polityką 

rusyfikacji 

 i germanizacji dla 

sprawy polskiej; 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

charakteryzuje 

postawę polskich 

uczniów wobec 

działań 

rusyfikacyjnych 

podejmowanych 

przez władze 

szkolne. 

8. Autonomia 

galicyjska 

– wyjaśnia pojęcia: 

Austro-Węgry, 

autonomia 

galicyjska, 

polonizacja szkół, 

Młoda Polska. 

– wyjaśnia pojęcia: 

Sejm Krajowy, 

Stańczycy, 

Podolacy, Rada 

Szkolna Krajowa; 

– wyjaśnia, czym od 

lat 60. XIX w. 

wyróżniała się 

Galicja na tle 

– charakteryzuje 

specyfikę tzw. 

autonomii 

galicyjskiej; 

– przedstawia 

zasady, na których 

opierał się 

autonomiczny status 

Galicji w monarchii 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

wyjaśnia i analizuje 

położenie narodowe 

Polaków w Galicji; 

– porównuje ze sobą 

sytuację polityczną 

 i społeczno-

gospodarczą 

– uzasadnia, 

dlaczego Galicja 

stała się w 2. 

połowie XIX w. 

centrum polskiego 

życia kulturalnego i 

politycznego;  

– na podstawie 

źródeł 
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pozostałych 

zaborów. 

austro-węgierskiej. Polaków w trzech 

zaborach w 2. 

połowie XIX wieku. 

statystycznych 

dokonuje analizy 

ludności Galicji 

według języka i 

religii. 

9. Przemiany 

społeczne i ruchy 

polityczne na ziemiach 

polskich 

 

– wyjaśnia pojęcia: 

cywilizacja 

przemysłowa, 

burżuazja, partia 

polityczna, ruch 

ludowy, Stronnictwo 

Ludowe, Polskie 

Stronnictwo 

Ludowe, ruch 

socjalistyczny, 

Polska Partia 

Socjalistyczna 

(PPS), 

Socjaldemokracja 

Królestwa 

Polskiego, ruch 

narodowy, Liga 

Narodowa, obóz 

narodowy, 

Stronnictwo 

Narodowo-

Demokratyczne, 

krwawa niedziela. 

– wyjaśnia pojęcia: 

praca najemna, 

ziemianie, 

inteligencja, 

emigracja 

zarobkowa, 

robotnicy, PSL 

„Piast”, 

Międzynarodowa 

Socjalno-

Rewolucyjna Partia 

Proletariat, Polska 

Partia Socjalno-

Demokratyczna 

Galicji i Śląska 

Cieszyńskiego 

(PPSD), PPS 

zaboru pruskiego, 

SDKPiL, narodowa 

demokracja 

(endecja), rewolucja 

1905–1907 r., 

Organizacja 

Bojowa. 

 

– porównuje cele 

działań ruchu 

ludowego, 

socjalistycznego i 

narodowego; 

– wyjaśnia, jakie 

najważniejsze 

zmiany zaszły w 

społeczeństwie 

polskim w 2. 

połowie XIX wieku. 

– porównuje 

programy polityczne 

ruchu narodowego, 

socjalistycznego 

 i ludowego; 

– charakteryzuje 

główne zmiany 

społeczne na 

ziemiach polskich. 

– uzasadnia 

polityczną rolę, jaką 

odegrały 

wydarzenia 

rewolucji 1905–

1907 roku. 

10. Świat w epoce 

industrializacji i 

imperiów kolonialnych 

– wyjaśnia pojęcia: 

rewolucja 

przemysłowa, lampa 

– wyjaśnia pojęcia: 

silnik parowy, 

turbina wodna, 

– charakteryzuje 

korzyści, jakie 

Europejczycy 

– charakteryzuje 

XIX-wieczną 

cywilizację 

– uzasadnia 

znaczenie 

wynalazków 



 
 

78 
 

 naftowa, konserwa, 

ekspansja 

kolonialna, 

imperium 

kolonialne, 

dominium, 

protektorat, 

Kompania 

Wschodnioindyjska, 

Kanał Sueski, 

miejski tramwaj, 

silnik spalinowy. 

powstanie 

bokserów, telegraf 

elektromagnetyczny, 

ideologia „misji 

białego człowieka”, 

powstanie sipajów, 

wojny burskie; 

– wymienia 

najważniejsze 

kolonie, które 

posiadały państwa 

europejskie w XIX 

wieku. 

 

odnosili z 

posiadania kolonii; 

– określa istotne 

następstwa 

ekspansji 

kolonialnej państw 

uprzemysłowionych

. 

przemysłową; 

– ocenia metody 

eksploatacji kolonii 

przez państwa 

europejskie, Japonię  

i Stany 

Zjednoczone. 

naukowych i 

technicznych dla 

rozwoju różnych 

dziedzin produkcji 

na przełomie 

wieków XIX i XX. 

11. Sprawa polska w 

XIX wieku − lekcja 

powtórzeniowa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

12.  Sprawa polska w 

XIX wieku – lekcja 

sprawdzająca 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

III. (XI.) I wojna światowa 

13. Geneza i wybuch I 

wojny światowej 

– wyjaśnia pojęcia: 

wyścig zbrojeń, 

trójprzymierze, 

trójporozumienie, 

kocioł bałkański, 

– wyjaśnia pojęcia: 

U-Boot, I wojna 

bałkańska, II wojna 

bałkańska, plan 

– przedstawia 

pośrednie i 

bezpośrednie 

przyczyny wybuchu 

– ocenia, jakie 

skutki dla 

światowego pokoju 

niósł za sobą 

niekontrolowany 

– uzasadnia, 

dlaczego nie 

powiódł się 

niemiecki plan 

wojny 
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państwa centralne, 

ententa, ultimatum, 

plan wojny 

błyskawicznej, 

kontrofensywa. 

Schlieffena; 

– przedstawia na 

mapie terytoria 

państw 

wchodzących w 

skład trójprzymierza 

i trójporozumienia. 
 

I wojny światowej; 

– charakteryzuje 

pierwsze walki na 

froncie zachodnim 

w 1914 roku. 

wyścig zbrojeń. 

 

błyskawicznej na 

froncie zachodnim. 

 

14. Charakter i 

przebieg I wojny 

światowej do 1917 r. 

– wyjaśnia pojęcia: 

wojna pozycyjna, 

karabiny 

maszynowe, gazy 

bojowe, wojna 

manewrowa, 

państwo neutralne, 

konwój; 

– na podstawie 

mapy wymienia 

państwa neutralne w 

Europie w okresie I 

wojny światowej. 

– wyjaśnia pojęcia: 

system okopów, 

ciężka artyleria, 

maski 

przeciwgazowe, 

nieograniczona 

wojna podwodna, 

„Gruba Berta”, 

czołg Mark I, 

samolot myśliwski 

Fokker; 

– opisuje charakter 

działań wojennych 

na różnych frontach 

I wojny światowej; 

– omawia przyczyny 

i konsekwencje 

przystąpienia 

Stanów 

Zjednoczonych do 

wojny. 

 

– wyjaśnia, na czym 

polegała wojna 

pozycyjna i jakie 

konsekwencje miał 

fakt, że działania 

zbrojne w czasie I 

wojny światowej 

przybrały taki 

charakter; 

– charakteryzuje 

przebieg walk na 

frontach I wojny 

światowej do 1917 

roku. 

– na podstawie 

zamieszczonych 

źródeł 

historycznych 

(ilustracje i ich 

opisy) przedstawia 

warunki życia 

żołnierzy na froncie 

w czasie I wojny 

światowej; 

– na podstawie 

wykresu wskazuje, 

jak duże było 

zaangażowanie 

walczących stron w 

ten konflikt zbrojny. 

– analizuje i ocenia 

okoliczności 

przystąpienia USA 

do wojny i ich rolę 

w I wojnie 

światowej; 

– analizuje 

przyczyny 

wprowadzenia przez 

Niemców 

nieograniczonej 

wojny podwodnej 

oraz ocenia ją z 

punku widzenia 

moralności i prawa. 

15. Rewolucja w Rosji. 

Ostatni etap i bilans 

– wyjaśnia pojęcia: 

rewolucja lutowa, 

– wyjaśnia pojęcia: 

strajki robotnicze, 

– omawia 

okoliczności 

– charakteryzuje 

bezpośrednie skutki 

– analizuje wpływ, 

jaki na sytuację 
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wojny Piotrogrodzka Rada 

Delegatów 

Robotniczych i 

Żołnierskich, Rząd 

Tymczasowy, 

bolszewicy, 

rewolucja 

październikowa, 

Dekret o ziemi, 

traktat pokojowy w 

Brześciu, terror, 

Rosja Radziecka, 

zawieszenie broni, 

kapitulacja, 

epidemia grypy, 

bezrobocie, 

pacyfizm. 

 

abdykacja cara, 

dwuwładza, 

Gwardia Czerwona, 

Pałac Zimowy, 

Czeka, „biały” 

generał, interwencja 

zbrojna państw 

ententy; 

– przedstawia 

społeczne i 

gospodarcze 

następstwa wojny; 

– wyjaśnia, jakie 

były przyczyny 

wybuchu rewolucji 

lutowej w Rosji w 

1917 roku. 

 

przejęcia władzy 

przez bolszewików 

w Rosji; 

– charakteryzuje 

konsekwencje I 

wojny światowej; 

– na podstawie 

zamieszczonej mapy 

wymienia ziemie, 

które utraciła Rosja 

w ramach traktatu 

brzeskiego z 3 

marca 1918 roku. 

rewolucji 1917 roku 

w Rosji; 

– analizuje proces, 

który doprowadził 

do klęski państw 

centralnych i 

zwycięstwa ententy. 

międzynarodową 

miała rewolucja w 

Rosji; 

– na podstawie 

źródła 

statystycznego 

wskazuje, jaki 

procent mężczyzn w 

wieku 15–49 lat 

poległ podczas I 

wojny światowej 

na przykładzie 

wybranych państw 

europejskich. 

16. Sprawa polska w 

czasie I wojny 

światowej 

– wyjaśnia pojęcia: 

orientacja 

proaustriacka, 

orientacja 

niepodległościowa, 

Związek Walki 

Czynnej (ZWC), 

Związek Strzelecki, 

orientacja 

prorosyjska, 

Pierwsza Kompania 

Kadrowa, Polska 

Organizacja 

Wojskowa (POW), 

– wyjaśnia pojęcia: 

orientacja 

polityczna, państwo 

trójczłonowe, grupa 

paramilitarna, 

Polskie Siły Zbrojne 

(Polnische 

Wehrmacht), 

Tymczasowa Rada 

Stanu; 

– przedstawia 

działania podjęte 

przez Polaków na 

– porównuje 

założenia polskich 

orientacji 

politycznych na 

początku XX wieku; 

– charakteryzuje 

przykłady realizacji 

polskich orientacji 

politycznych. 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

analizuje cele 

wydania Aktu 5 

listopada i obietnice 

cesarzy dla strony 

polskiej; 

– charakteryzuje 

stanowiska przyjęte 

przez polskie 

orientacje 

polityczne przed 

wybuchem I wojny 

– analizuje, czy 

deklaracje składane 

przez państwa 

uczestniczące w 

wojnie dawały 

nadzieję na 

odzyskanie przez 

Polskę 

niepodległości; 

– uzasadnia, że 13. 

punkt orędzia 

Wilsona to najdalej 

idąca deklaracja w 
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Legiony Polskie, Akt 

5 listopada, Komitet 

Narodowy Polski 

(KNP), kryzys 

przysięgowy, Rada 

Regencyjna,  13. 

punkt Wilsona. 

rzecz sprawy 

polskiej w trakcie I 

wojny światowej; 

– wyjaśnia, czym 

były Legiony 

Polskie i w jakich 

okolicznościach 

powstały. 

 

światowej; 

– uzasadnia, jak 

doszło do 

umiędzynarodowien

ia sprawy polskiej i 

jakie były jego 

najważniejsze etapy. 

sprawie przyszłej 

Polski, jaka została 

przedstawiona na 

arenie 

międzynarodowej w 

czasie I wojny 

światowej. 

17. I wojna światowa 

− lekcja 

powtórzeniowa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

18.   I wojna światowa 

– lekcja sprawdzająca 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

IV. ( XII.) Ustanowienie i zagrożenia ładu wersalskiego w Europie 

19. Narodziny i 

funkcjonowanie 

porządku wersalskiego 

– wyjaśnia pojęcia: 

konferencja 

pokojowa, Liga 

Narodów, traktat 

wersalski, 

reparacje, traktaty 

pokojowe, system 

mandatowy, mały 

traktat wersalski, 

konferencja 

waszyngtońska, 

Republika 

Weimarska, 

– wyjaśnia pojęcia: 

porządek wersalski, 

równowaga sił, 

demilitaryzacja, 

polityka 

izolacjonizmu, Rada 

Ligi, Zagłębie 

Ruhry, plan 

Dawesa; 

– wymienia 

najważniejsze 

postanowienia 

– przedstawia 

zmiany terytorialne 

w Europie po I 

wojnie światowej; 

– charakteryzuje 

postanowienia 

traktatu 

wersalskiego, z 

uwzględnieniem 

Ligi Narodów; 

– na podstawie 

– analizuje, w jaki 

sposób Niemcom 

udało się wyjść z 

izolacji i rozpocząć 

odbudowę 

mocarstwowej 

pozycji politycznej 

w Europie; 

– na podstawie 

mapy wymienia 

państwa, które 

powstały w Europie 

– uzasadnia, w 

jakim celu 

ustanowiono Ligę 

Narodów; 

– ocenia stabilność 

porządku 

wersalskiego w 

latach 20. XX 

wieku. 
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hiperinflacja, mała 

ententa, traktat w 

Rapallo, traktat w 

Locarno. 

traktatu 

wersalskiego 

odnośnie do 

Niemiec. 

mapy wskazuje 

tereny utracone 

przez Niemcy w 

następstwie I wojny 

światowej oraz 

strefę 

zdemilitaryzowaną. 

 

po I wojnie 

światowej. 

20. Przemiany 

gospodarcze i 

cywilizacyjne w 

okresie 

międzywojennym 

– wyjaśnia pojęcia: 

hiperinflacja, wielki 

kryzys, czarny 

czwartek, roboty 

publiczne, 

przemiany 

cywilizacyjne, 

społeczeństwo 

konsumpcyjne, 

insulina, penicylina, 

środki masowego 

przekazu, widowiska 

sportowe, masowe 

ruchy społeczne, 

kultura artystyczna, 

funkcjonalizm. 

– wyjaśnia pojęcia: 

protekcjonizm, 

interwencjonizm 

państwowy, Nowy 

Ład (ang. New 

Deal), deficyt 

budżetowy, taśma 

produkcyjna, 

kronika filmowa, 

dadaizm, 

surrealizm, 

Bauhaus; 

– przedstawia 

charakterystyczne 

zjawiska w 

gospodarce 

światowej po I 

wojnie światowej. 

– charakteryzuje 

przemiany 

gospodarcze i 

kulturalne w okresie 

międzywojennym; 

– wymienia 

odkrycia naukowe i 

wynalazki 

techniczne, które 

odegrały największą 

rolę w rozwoju 

gospodarczym, 

zmianach w 

sposobie 

postrzegania świata 

oraz w narodzinach 

społeczeństwa 

konsumpcyjnego. 

 

– charakteryzuje 

najważniejsze 

osiągnięcia 

naukowe okresu 

międzywojennego; 

– analizuje 

najważniejsze 

zjawiska w kulturze 

artystycznej okresu 

międzywojennego. 

 

– analizuje, czym 

był wielki kryzys, 

zapoczątkowany w 

1929 r., i jakie miał 

następstwa; 

– podaje i ocenia, 

jakie znaczenie  dla 

gospodarki 

amerykańskiej miał 

spadek wartości 

papierów 

wartościowych na 

giełdzie. 

21. Rozwój systemu 

totalitarnego w 

porewolucyjnej Rosji. 

– wyjaśnia pojęcia: 

Rada Komisarzy 

Ludowych, 

komunizm wojenny, 

– wyjaśnia pojęcia: 

czerwony terror, 

dyktatura 

proletariatu, 

–  przedstawia 

metody, jakimi 

Stalin zdobył i 

umocnił władzę 

– charakteryzuje 

początki systemu 

stalinowskiego w 

– uzasadnia rolę, 

jaką odgrywały 

służby 

bezpieczeństwa w 



 
 

83 
 

Stalinizm kontyngent, 

rekwizycja, 

totalitaryzm, 

Związek 

Socjalistycznych 

Republik 

Radzieckich (ZSRR), 

indoktrynacja, 

NKWD, GPU, 

łagier, GUŁag 

(główny zarząd 

obozów), 

gospodarka 

centralnie 

sterowana i 

planowana, 

kolektywizacja, 

kołchoz, kułak, 

wielki terror, proces 

pokazowy, kult 

jednostki. 

 

Rosyjska 

Komunistyczna 

Partia 

(bolszewików), 

reglamentacja 

żywności, powstanie 

chłopskie, Nowa 

Polityka 

Ekonomiczna (ros. 

NEP), władzę 

dyktatorska, system 

totalitarny, wielka 

czystka; 

– wyjaśnia, na czym 

polegała 

kolektywizacja, 

jakie były jej cele i 

następstwa. 

dyktatorską; – na 

podstawie tekstu 

źródłowego 

wyjaśnia, na czym 

polegał czerwony 

terror w 

bolszewickiej Rosji 

i przeciwko komu 

był skierowany. 

 

ZSRR; 

– analizuje, na czym 

polegały: czerwony 

terror 

 i komunizm 

wojenny oraz jakie 

były ich 

konsekwencje dla 

społeczeństwa i 

państwa. 

porewolucyjnej 

Rosji; 

– analizuje, na czym 

polegał kult 

jednostki w ZSRR. 

22. Faszyzm. 

Nazistowskie Niemcy 

pod rządami Hitlera 

 

– wyjaśnia pojęcia: 

kombatanci, czarne 

koszule, Duce, 

narodowy socjalizm, 

NSDAP, nazizm, 

rasizm, 

antysemityzm, pucz, 

kanclerz, Führer, 

Gestapo, ustawy 

norymberskie, „noc 

kryształowa”, 

Hitlerjugend, We– 

– wyjaśnia pojęcia: 

ruch faszystowski, 

solidaryzm 

społeczny, Oddziały 

Szturmowe (SA), 

Mein Kampf, 

Reichstag, 

nazistowskie obozy 

koncentracyjne, 

Legion Condor, pakt 

antykominternowski; 

– charakteryzuje 

ideologię 

faszystowską; 

– wyjaśnia 

okoliczności objęcia 

władzy w 

Niemczech przez 

Hitlera; 

– na podstawie 

źródła 

– charakteryzuje 

następstwa objęcia 

władzy w 

Niemczech przez 

Hitlera; 

– charakteryzuje 

ideologię nazizmu 

 i totalitarny 

charakter III 

– porównuje system 

sprawowania 

władzy w ZSRR  

i Niemczech; 

– analizuje, w jaki 

sposób Hitler 

doprowadził do 

odzyskania przez 

Niemcy 

mocarstwowej 
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hrmacht, 

Protektorat Czech i 

Moraw. 

– omawia 

okoliczności, które 

umożliwiły 

Hitlerowi przejęcie 

władzy w 

Niemczech; 

– wyjaśnia, 

dlaczego i jak 

doszło do rozpadu 

sytemu 

wersalskiego. 

 

kartograficznego 

omawia kolejne 

etapy ekspansji III 

Rzeszy w Europie. 

Rzeszy; 

– na podstawie 

źródeł 

ikonograficznych 

(plakatów) 

wyjaśnia, w jaki 

sposób miały one 

oddziaływać na 

młodych ludzi. 

pozycji na arenie 

międzynarodowej. 

23.  Ustanowienie i 

zagrożenia ładu 

wersalskiego w 

Europie − lekcja 

powtórzeniowa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

24. Ustanowienie i 

zagrożenia ładu 

wersalskiego w 

Europie – lekcja 

sprawdzająca 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

V. (XIII.) Problemy i osiągnięcia II Rzeczypospolitej 

25. Odrodzenie 

państwa polskiego po I 

– wyjaśnia pojęcia: 

Rada Regencyjna, 

Polska Komisja 

– wyjaśnia pojęcia: 

powstanie 

wielkopolskie, 

– charakteryzuje 

proces 

kształtowania się 

– charakteryzuje 

główne założenia 

polityki 

– uzasadnia, jakie 

znaczenie miały 

wybory do Sejmu 
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wojnie światowej Likwidacyjna, 

Tymczasowy Rząd 

Ludowy Republiki 

Polskiej, Naczelna 

Rada Ludowa, 

Komitet Narodowy 

Polski, Tymczasowy 

Naczelnik Państwa, 

Sejm 

Ustawodawczy, II 

Rzeczypospolita, 

Konstytucja mała, 

powstania śląskie, 

plebiscyt, Orlęta 

Lwowskie, Kresy, 

koncepcja 

federalistyczna, 

koncepcja 

inkorporacyjna, 

bitwa warszawska, 

pokój ryski. 

kompromis, Wojsko 

Polskie, Wódz 

Naczelny, Pierwszy 

Marszałek Polski, 

Rząd Obrony 

Narodowej, Litwa 

Środkowa, Zaolzie; 

– przedstawia 

zdarzenia, które 

doprowadziły do 

ukształtowania się 

centralnego ośrodka 

polskiej władzy 

państwowej. 

granic niepodległej 

Polski (z 

uwzględnieniem 

powstania 

wielkopolskiego, 

powstań śląskich, 

wojny polsko-

bolszewickiej i 

plebiscytów); 

– na podstawie 

źródła 

kartograficznego 

wskazuje na mapie i 

nazywa obszary, 

które zostały 

włączone do Polski 

na mocy traktatu 

wersalskiego, oraz 

te, na których miały 

się odbyć 

plebiscyty. 

 

zagranicznej II 

Rzeczypospolitej; 

– uzasadnia, 

dlaczego w 1918 r. 

tylko część ziem 

zamieszkałych przez 

Polaków znalazła 

się w granicach 

Polski; 

– analizuje podłoże i 

przebieg konfliktu z 

Ukraińcami, Rosją 

Radziecką (wojna 

polsko-bolszewicka) 

i Litwą. 

 

Ustawodawczego 

 i uchwalenie Małej 

Konstytucji; 

– analizuje, jaką rolę 

odegrały decyzje 

podejmowane na 

szczeblu 

międzynarodowym, 

a jaką – postawa 

mieszkańców 

spornych terenów na 

granicy  

 z Niemcami oraz  

z Czechosłowacją. 

26. Funkcjonowanie 

demokracji 

parlamentarnej w 

Polsce 

– wyjaśnia pojęcia: 

marka polska, 

reforma rolna, 

parcelacja, system 

parlamentarno-

gabinetowy, 

republika 

demokratyczna, 

ordynacja 

pięcioprzymiotnikow

a, Zgromadzenie 

– wyjaśnia pojęcia: 

drobnomieszczaństw

o, świadomość 

narodowa, Polska 

„A” i „B”, wybory 

parlamentarne, 

wybory 

prezydenckie; 

– wymienia nazwy 

mniejszości 

– na podstawie 

źródła 

ikonograficznego – 

godła państwowego 

Rzeczypospolitej 

Polskiej w latach 

1919– 

1927 i w latach 

1927–1939 – 

wymienia główne 

różnice między 

– analizuje, jakie 

były przeszkody dla 

rozwoju 

gospodarczego ziem 

polskich po I wojnie 

światowej i w jaki 

sposób starano się je 

przezwyciężyć; 

– przedstawia zasięg 

terytorialny II 

Rzeczypospolitej 

– ocenia, znaczenie 

głównych osiągnięć 

gospodarczych 

niepodległej Polski, 

uwzględniając 

zniszczenia 

wojenne; 

– uzasadnia, jak w 

praktyce 

funkcjonował ustrój 

demokracji 
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Narodowe, rząd 

Chjeno-Piasta, Bank 

Polski, złoty 

polski, wojna celna. 

narodowych oraz 

podział religijny na 

ziemiach II 

Rzeczypospolitej. 

nimi; 

– charakteryzuje 

ustrój Polski, jaki 

ukształtował się w 

oparciu o 

Konstytucję 

marcową. 

 

oraz strukturę jej 

ludności pod 

względem 

społecznym, 

narodowościowym 

 i religijnym. 

 

parlamentarnej do 

1926 r. 

Wymienia jego 

zalety i wady. 

27.  Zamach majowy 

1926 r. i system 

rządów autorytarnych 

– wyjaśnia pojęcia: 

zamach stanu, 

dymisja, zamach 

majowy, dekret, 

sanacja, Generalny 

Inspektor Sił 

Zbrojnych, 

Bezpartyjny Blok 

Współpracy z 

Rządem (BBWR), 

polska flota 

handlowa, rządy 

autorytarne, 

Centrolew, Obóz 

Wielkiej Polski, 

proces brzeski. 

– wyjaśnia pojęcia: 

nowela sierpniowa, 

wybory brzeskie, 

cud nad urną, 

nożyce cen, 

wystąpienia 

antysemickie, Obóz 

Narodowo-

Radykalny (ONR), 

Organizacja 

Ukraińskich 

Nacjonalistów 

(OUN); 

– wymienia, jakie 

były bezpośrednie 

następstwa zamachu 

majowego. 

– porównuje ustrój 

II Rzeczypospolitej 

przed zamachem 

majowym i po nim; 

– wyjaśnia, 

dlaczego i w jakich 

okolicznościach 

doszło do zamachu 

majowego; 

– na podstawie 

źródła 

ikonograficznego – 

plakatu – omawia 

jego propagandowy 

charakter. 

 

– porównuje sposób 

sprawowania 

władzy w Polsce 

przed  

zamachem 

majowym i po nim; 

– ocenia znaczenie 

głównych osiągnięć 

gospodarczych 

niepodległej Polski, 

uwzględniając 

kryzys 

ekonomiczny; 

– na podstawie 

tekstów źródłowych 

przedstawia sytuację 

ludności chłopskiej 

wywołaną kryzysem 

gospodarczym. 

 

– analizuje, na czym 

polegał system 

rządów 

autorytarnych w II 

Rzeczypospolitej; 

– przedstawia 

 i ocenia sytuację 

gospodarczą Polski 

przed i w trakcie 

wielkiego kryzysu. 

28. Ostatnie lata II – wyjaśnia pojęcia: – wyjaśnia pojęcia: – charakteryzuje – charakteryzuje – ocenia znaczenie 
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Rzeczypospolitej 

(1935–1939) 

Konstytucja 

kwietniowa, głód 

ziemi, emigracja z 

powodów 

ekonomicznych, 

Front Morges, 

Stronnictwa Pracy, 

Obóz Zjednoczenia 

Narodowego (OZN), 

Centralny Okręg 

Przemysłowy, 

magistrala 

węglowa, polityka 

równowagi, pakt 

o nieagresji z ZSRR, 

deklaracja o 

niestosowaniu 

przemocy. 

 

okręgowe kolegia 

wyborcze, 

dekompozycja obozu 

sanacyjnego, grupa 

pułkowników, 

polityka ustępstw; 

– wyjaśnia, na czym 

polegało zjawisko 

określane jako 

dekompozycja 

obozu sanacyjnego 

po śmierci Józefa 

Piłsudskiego. 

 

główne założenia 

polityki 

zagranicznej II 

Rzeczypospolitej; 

– wyjaśnia i 

omawia, czym był 

Centralny Okręg 

Przemysłowy; 

– na podstawie 

tekstu źródłowego 

porównuje 

Konstytucję 

kwietniową z 

marcową pod kątem 

zakresu władzy 

prezydenta oraz 

praw i wolności 

obywatelskich. 

 

Konstytucję 

kwietniową z 1935 

r. wraz z 

ordynacjami 

wyborczymi do 

Sejmu i Senatu; 

– analizuje działania 

podjęte przez 

Polskę na arenie 

międzynarodowej w 

latach 30. XX 

wieku; 

– na podstawie 

źródła 

kartograficznego 

wskazuje 

najważniejsze 

inwestycje, które 

powstały w obrębie 

Centralnego 

Okręgu 

Przemysłowego. 

 

głównych osiągnięć 

gospodarczych 

niepodległej Polski 

w latach 1935–

1939; 

– analizuje, jaki 

charakter miał 

ukształtowany przez 

Konstytucję 

kwietniową system 

rządów. 

 

29.  Nauka i kultura 

polska w 

dwudziestoleciu 

międzywojennym 

 

– wyjaśnia pojęcia: 

analfabeta, szkoła 

powszechna, 

gimnazjum, liceum, 

mała matura, duża 

matura, warszawska 

i lwowska szkoła 

matematyczna, 

maszyna szyfrująca 

Enigma, humanista; 

– wymienia 

– wyjaśnia pojęcia: 

antropologia, 

socjologia, 

archeologia, 

Skamander, 

awangarda, kapizm, 

abstrakcja 

geometryczna; 

– przedstawia 

osiągnięcia polskiej 

nauki w okresie 

– charakteryzuje, 

główne osiągnięcia 

niepodległej Polski 

w dziedzinie nauki i 

kultury; 

– wymienia polskich 

twórców Polski 

międzywojennej: 

poetów, aktorów, 

muzyków, twórców 

filmowych i 

odkrywców. 

– analizuje, jakie 

najciekawsze i 

nowatorskie 

zjawiska pojawiły 

się w II 

Rzeczpospolitej; 

– analizuje rolę 

radia w 

propagowaniu 

polskiej kultury. 

– ocenia 

najważniejsze 

zjawiska w polskiej 

kulturze 

artystycznej i 

popularnej; 

– analizuje wkład 

polskiej nauki w 

dziedzinie 

matematyki. 
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artystów cieszących 

się największą 

popularnością w II 

RP. 

 

międzywojennym. 

30.  Problemy i 

osiągnięcia II 

Rzeczypospolitej − 

lekcja powtórzeniowa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

31. Problemy i 

osiągnięcia II 

Rzeczypospolitej – 

lekcja sprawdzająca 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 


