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Plan wynikowy z wymaganiami 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. Le-

giony Polskie 

– wyjaśnia pojęcia: 

Galicja, Agencja, 
zamach stanu, ce-

sarz, scentralizowa-

na władza, pokój, 
umowa, emigranci,  

pierwszy konsul, 

legiony, orientacja 

prorosyjska, hymn 
państwowy. 

– wyjaśnia pojęcia: 

Towarzystwo Przy-
jaciół Nauk, Liceum 

Krzemienieckie, 

organizacje spisko-
we, naród politycz-

ny, legia, dziedzic-

two Legionów; 

– wyjaśnia, jakie 
były przyczyny 

zaangażowania się 

wielu Polaków po 
stronie Napoleona 

Bonaparte ; 

– przedstawia dzieje 

Legionów Polskich 
we Włoszech. 

 

– omawia genezę 

 i losy Legionów 

Polskich; 
– wskazuje na ma-

pie, które ziemie 

dawnej Rzeczypo-

spolitej znalazły się 
pod panowaniem 

poszczególnych 

państw zaborczych. 

– charakteryzuje 

sytuację społeczeń-
stwa polskiego po 

upadku Rzeczypo-

spolitej; 
– analizuje proble-

my, przed którymi 

stanęło społeczeń-

stwo polskie po 
upadku Rzeczypo-

spolitej, oraz po-

dejmowane przez 
jego członków dzia-

łania. 

– ocenia znaczenie 

Legionów Polskich; 
– dzieli się refleksją, 

odpowiadając na 

pytanie: Czy naród 
może przetrwać bez 

państwa?. 

2. Księstwo Warszaw- – wyjaśnia pojęcia: 
traktaty pokojowe z 

– wyjaśnia pojęcia: 
Legia Północna, 

– przedstawia poli-

tykę Napoleona 

– wyjaśnia, w jaki 

sposób doszło do 

– analizuje, jaki 
udział miały w pro-
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skie Tylży, Księstwo 

Warszawskie, Wolne 

Miasto Gdańsk, 
Konstytucja Księ-

stwa Warszawskie-

go, Sejm, Rada Mi-

nistrów, bitwa na-
rodów. 

Komisja Rządząca, 

różnice stanowe, 

okręg zamojski, 
druga wojna polska, 

Rada Najwyższa 

Tymczasowa; 

– przedstawia roz-
wój terytorialny 

Księstwa Warszaw-

skiego; 
– omawia udział 

Polaków w wyda-

rzeniach kończą-
cych epokę napole-

ońską. 

 

wobec sprawy pol-

skiej, z uwzględnie-

niem dziejów Księ-

stwa Warszawskie-

go; 

– charakteryzuje 

politykę Napoleona 

Bonaparte wobec 

sprawy polskiej, 

poczynając od roku 

1796 i powstania 

Legionów Polskich. 

utworzenia Księ-

stwa Warszawskie-

go; 

– charakteryzuje 

ustrój i sposób 

funkcjonowania 

Księstwa Warszaw-

skiego. 

cesie tworzenia 

Księstwa Warszaw-

skiego działania 
podjęte przez Pola-

ków, a w jakim 

stopniu zadecydo-

wały sytuacja mię-
dzynarodowa i de-

cyzje Napoleona. 

3. Ziemie polskie po 

kongresie wiedeńskim 

– wyjaśnia pojęcia: 
kongres wiedeński, 

Królestwo Polskie, 

Wielkie Księstwo 
Poznańskie, Wolne 

Miasto Kraków, 

unia personalna, 

deputat, namiestnik, 
Rada Administra-

cyjna, Rada Stanu, 

cenzura, opozycja 
legalna – kaliszanie, 

Towarzystwo Filo-

matów, Związek 
Filaretów, Wolno-

mularstwo Narodo-

we, Towarzystwo 

Patriotyczne. 

– wyjaśnia pojęcia: 
Rzeczypospolita 

Krakowska, Zakład 

Narodowy im. Osso-
lińskich, Królestwo 

Kongresowe, zgro-

madzenie gminne, 

tajne służby policyj-
ne, Ziemie Zabrane, 

Uniwersytet War-

szawski, Sprzysięże-
nie Wysockiego lub 

Spisek Podchorą-

żych; 
– wskazuje na ma-

pie organizmy poli-

tyczne, które po-

wstały w wyniku 

– wyjaśnia, do któ-
rego z zaborców 

należały poszcze-

gólne tereny, zanim 
powstało Księstwo 

Warszawskie; 

– przedstawia po-

stanowienia kongre-
su wiedeńskiego 

dotyczące ziem 

polskich. 

– charakteryzuje 
zakres niezależności 

Królestwa Polskie-

go, które przewidy-
wała konstytucja; 

– omawia i ocenia 

polską opozycję 

działającą na zie-
miach znajdujących 

się pod panowaniem 

rosyjskim. 

– analizuje, na czym 
polegały naruszenia 

Konstytucji Króle-

stwa Polskiego; 
– uzasadnia, czym 

było Królestwo 

Polskie; 

– na podstawie tek-
stu źródłowego wy-

jaśnia, jakie swobo-

dy obywatelskie i 
narodowe gwaran-

towała konstytucja 

Królestwa Polskie-
go. 
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 podziału Księstwa 

Warszawskiego. 

 

4. Powstanie listopa-

dowe i jego następstwa 

– wyjaśnia pojęcia: 

noc listopadowa, 

Belweder, 4. Pułk 

Piechoty, Arsenał, 
dyktator powstania, 

Towarzystwo Pa-

triotyczne, represje, 
Statut Organiczny, 

stan wojenny, Cyta-

dela, tajna policja, 

rusyfikacja, Wielka 
Emigracja, emisa-

riusz. 

– wyjaśnia pojęcia: 

ruch narodowy, 

ruch rewolucyjny, 

powstanie narodo-
we, detronizacja 

cara, Rząd Narodo-

wy, noc paskiewi-
czowska; 

– wyjaśnia genezę 

powstania listopa-

dowego; 
– przedstawia oko-

liczności, które do-

prowadziły do wy-
buchu powstania 

listopadowego. 

– charakteryzuje 

następstwa powsta-

nia listopadowego; 

– przedstawia na-
stępstwa, jakie mia-

ło powstanie listo-

padowe dla miesz-
kańców ziem pol-

skich. 

– ocenia z punktu 

widzenia polskiego 

interesu narodowe-

go następstwa po-
wstania listopado-

wego; 

– na podstawie tek-
stu źródłowego wy-

jaśnia, co o przygo-

towaniach spiskow-

ców do powstania 
 i popełnionych 

przez nich błędach 

mówią pamiętniki 
gen. I. Prądzyńskie-

go. 

– uzasadnia, czy 

powstanie listopa-

dowe miało szanse 

powodzenia. 

5. Powstanie krakow-

skie (1846) i Wiosna 

Ludów (1848–1849) 

 

– wyjaśnia pojęcia: 

powstanie krakow-
skie, rabacja gali-

cyjska, Wiosna Lu-

dów, Komitet Naro-
dowy, powstanie w 

Wielkopolsce, znie-

sienie pańszczyzny. 

– wyjaśnia pojęcia: 

Manifest do Narodu 
Polskiego, uwłasz-

czenie chłopów, 

petycja do cesarza, 
powstanie węgier-

skie, Legion Mic-

kiewicza; 
– przedstawia cele, 

które stawiały przed 

sobą ruchy rewolu-

cyjne i narodowe 
w okresie Wiosny 

Ludów. 

– przedstawia udział 

Polaków w wyda-
rzeniach Wiosny 

Ludów; 

– charakteryzuje 
przebieg Wiosny 

Ludów na ziemiach 

polskich i udział 
Polaków w wyda-

rzeniach rewolucyj-

nych w Europie. 

– wyjaśnia i ocenia, 

jakie znaczenie mia-
ły wydarzenia 1846 

roku, związane z 

powstaniem kra-
kowskim i rabacją 

galicyjską. 

– uzasadnia, że wy-

darzenia Wiosny 
Ludów na ziemiach 

polskich mogły 

wpłynąć na sytuację 
Polaków pod zabo-

rami. 



4 

 

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

6. Powstanie stycz-

niowe 

– wyjaśnia pojęcia: 

odwilż posewasto-
polska, amnestia, 

Towarzystwo Rolni-

cze, Komisja Wy-
znań Religijnych 

i Oświecenia Pu-

blicznego, Czerwo-

ni, Biali, branka, 
Rząd Narodowy, 

Manifest do Narodu 

Polskiego, konfiska-
ta majątku, kontry-

bucja. 

 

– wyjaśnia pojęcia: 

wojna krymska, 
reforma uwłaszcze-

niowa, manifestacje 

i nabożeństwa pa-
triotyczne, żałoba 

narodowa, dyktator 

powstania, dekret o 

uwłaszczeniu, samo-
rząd wiejski; 

– omawia genezę 

powstania stycz-
niowego. 

– charakteryzuje 

następstwa powsta-
nia styczniowego; 

– przedstawia przy-

czyny i okoliczno-
ści, które doprowa-

dziły do wybuchu 

powstania stycz-

niowego. 

– analizuje charakter 

walk podczas po-
wstania styczniowe-

go i porównuje je do 

wcześniejszych 
powstań; 

– na podstawie źró-

dła wymienia do-

wódców i określa 
rozmieszczenie ich 

oddziałów party-

zanckich. 

– uzasadnia potrze-

bę upamiętnienia 
wydarzeń związa-

nych z powstaniem 

styczniowym. 

7. Polacy w zaborze 

rosyjskim i pruskim w 

II połowie XIX wieku 

– wyjaśnia pojęcia: 
Kraj Nadwiślański, 

rusyfikacja, polityka 

ugody, praca orga-
niczna, praca u 

podstaw, germani-

zacja, kulturkampf, 

rugi pruskie, komi-
sja kolonizacyjna, 

Hakata, solidaryzm 

narodowy, Bazar. 

– wyjaśnia pojęcia: 
generał-gubernator, 

pozytywizm war-

szawski, dynastia 
Hohenzollernów, 

kanclerz, polityka 

wynaradawiania, 

wóz Drzymały, bunt 
dzieci we Wrześni; 

– wyjaśnia, na czym 

polegała polityka 
rusyfikacyjna i ger-

manizacyjna. 

– charakteryzuje 
postawy społeczeń-

stwa polskiego wo-

bec polityki germa-
nizacyjnej i rusyfi-

kacyjnej władz za-

borczych; 

– przedstawia dzia-
łania, które podej-

mowali Polacy w 

zaborze rosyjskim 
 i pruskim wobec 

dążeń władz do ich 

wynarodowienia. 

– analizuje, sytuację 
gospodarczą w za-

borach rosyjskim i 

pruskim; 
– charakteryzuje 

zróżnicowanie go-

spodarcze ziem 

polskich. 

– uzasadnia znacze-
nie walki Polaków z 

polityką rusyfikacji 

 i germanizacji dla 
sprawy polskiej; 

– na podstawie tek-

stu źródłowego cha-

rakteryzuje postawę 
polskich uczniów 

wobec działań rusy-

fikacyjnych podej-
mowanych przez 

władze szkolne. 

8. Autonomia galicyj-

ska 

– wyjaśnia pojęcia: 
Austro-Węgry, au-

tonomia galicyjska, 

– wyjaśnia pojęcia: 
Sejm Krajowy, 

Stańczycy, Podola-

– charakteryzuje 
specyfikę tzw. auto-

nomii galicyjskiej; 

– na podstawie tek-
stu źródłowego wy-

jaśnia i analizuje 

– uzasadnia, dlacze-
go Galicja stała się 

w 2. połowie XIX 
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polonizacja szkół, 

Młoda Polska. 

cy, Rada Szkolna 

Krajowa; 

– wyjaśnia, czym od 
lat 60. XIX w. wy-

różniała się Galicja 

na tle pozostałych 

zaborów. 

– przedstawia zasa-

dy, na których opie-

rał się autonomiczny 
status Galicji w 

monarchii austro-

węgierskiej. 

położenie narodowe 

Polaków w Galicji; 

– porównuje ze sobą 
sytuację polityczną 

 i społeczno-

gospodarczą Pola-

ków w trzech zabo-
rach w 2. połowie 

XIX wieku. 

w. centrum polskie-

go życia kulturalne-

go i politycznego;  
– na podstawie źró-

deł statystycznych 

dokonuje analizy 

ludności Galicji 
według języka i 

religii. 

9. Przemiany społecz-

ne i ruchy polityczne 

na ziemiach polskich 

 

– wyjaśnia pojęcia: 
cywilizacja przemy-

słowa, burżuazja, 

partia polityczna, 

ruch ludowy, Stron-
nictwo Ludowe, 

Polskie Stronnictwo 

Ludowe, ruch socja-
listyczny, Polska 

Partia Socjalistycz-

na (PPS), Socjalde-
mokracja Królestwa 

Polskiego, ruch 

narodowy, Liga 

Narodowa, obóz 
narodowy, Stronnic-

two Narodowo-

Demokratyczne, 
krwawa niedziela. 

– wyjaśnia pojęcia: 
praca najemna, 

ziemianie, inteligen-

cja, emigracja za-

robkowa, robotnicy, 
PSL „Piast”, Mię-

dzynarodowa So-

cjalno-Rewolucyjna 
Partia Proletariat, 

Polska Partia So-

cjalno-
Demokratyczna 

Galicji i Śląska 

Cieszyńskiego 

(PPSD), PPS zabo-
ru pruskiego, SD-

KPiL, narodowa 

demokracja (ende-
cja), rewolucja 

1905–1907 r., Or-

ganizacja Bojowa. 
 

– porównuje cele 
działań ruchu ludo-

wego, socjalistycz-

nego i narodowego; 

– wyjaśnia, jakie 
najważniejsze zmia-

ny zaszły w społe-

czeństwie polskim 
w 2. połowie XIX 

wieku. 

– porównuje pro-
gramy polityczne 

ruchu narodowego, 

socjalistycznego 

 i ludowego; 
– charakteryzuje 

główne zmiany spo-

łeczne na ziemiach 
polskich. 

– uzasadnia poli-
tyczną rolę, jaką 

odegrały wydarze-

nia rewolucji 1905–

1907 roku. 

10. Świat w epoce 

industrializacji i impe-

riów kolonialnych 

– wyjaśnia pojęcia: 

rewolucja przemy-

słowa, lampa nafto-

– wyjaśnia pojęcia: 

silnik parowy, tur-

bina wodna, po-

– charakteryzuje 

korzyści, jakie Eu-

ropejczycy odnosili 

– charakteryzuje 

XIX-wieczną cywi-

lizację przemysło-

– uzasadnia znacze-

nie wynalazków 

naukowych i tech-
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 wa, konserwa, eks-

pansja kolonialna, 

imperium kolonial-
ne, dominium, pro-

tektorat, Kompania 

Wschodnioindyjska, 

Kanał Sueski, miej-
ski tramwaj, silnik 

spalinowy. 

wstanie bokserów, 

telegraf elektroma-

gnetyczny, ideologia 
„misji białego czło-

wieka”, powstanie 

sipajów, wojny bur-

skie; 
– wymienia najważ-

niejsze kolonie, 

które posiadały pań-
stwa europejskie w 

XIX wieku. 

 

z posiadania kolonii; 

– określa istotne 

następstwa ekspan-
sji kolonialnej 

państw uprzemy-

słowionych. 

wą; 

– ocenia metody 

eksploatacji kolonii 
przez państwa euro-

pejskie, Japonię  

i Stany Zjednoczo-

ne. 

nicznych dla rozwo-

ju różnych dziedzin 

produkcji na prze-
łomie 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, trój-

porozumienie, ko-
cioł bałkański, pań-

stwa centralne, en-

tenta, ultimatum, 
plan wojny 

błyskawicznej, 

kontrofensywa. 

– wyjaśnia pojęcia: 
U-Boot, I wojna 

bałkańska, II wojna 

bałkańska, plan 
Schlieffena; 

– przedstawia na 

mapie terytoria 
państw wchodzą-

cych w skład trój-

przymierza i trójpo-

– przedstawia po-
średnie i bezpośred-

nie przyczyny wy-

buchu I wojny świa-
towej; 

– charakteryzuje 

pierwsze walki na 
froncie zachodnim 

w 1914 roku. 

– ocenia, jakie skut-
ki dla światowego 

pokoju niósł za sobą 

niekontrolowany 
wyścig zbrojeń. 

 

– uzasadnia, dlacze-
go nie powiódł się 

niemiecki plan woj-

ny błyskawicznej na 
froncie zachodnim. 
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rozumienia. 

 

14. Charakter i prze-

bieg I wojny światowej 

do 1917 r. 

– wyjaśnia pojęcia: 
wojna pozycyjna, 

karabiny maszyno-

we, gazy bojowe, 

wojna manewrowa, 
państwo neutralne, 

konwój; 

– na podstawie ma-
py wymienia pań-

stwa neutralne w 

Europie w okresie I 

wojny światowej. 

– wyjaśnia pojęcia: 
system okopów, 

ciężka artyleria, 

maski przeciwgazo-

we, nieograniczona 
wojna podwodna, 

„Gruba Berta”, 

czołg Mark I, samo-
lot myśliwski Fok-

ker; 

– opisuje charakter 

działań wojennych 
na różnych frontach 

I wojny światowej; 

– omawia przyczyny 
i konsekwencje 

przystąpienia Sta-

nów Zjednoczonych 
do wojny. 

 

– wyjaśnia, na czym 
polegała wojna po-

zycyjna i jakie kon-

sekwencje 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 za-
mieszczonych źró-

deł historycznych 

(ilustracje i ich opi-

sy) przedstawia 
warunki życia żoł-

nierzy na froncie w 

czasie I wojny świa-
towej; 

– na podstawie wy-

kresu wskazuje, jak 

duże było zaanga-
żowanie walczących 

stron w ten konflikt 

zbrojny. 

– analizuje i ocenia 
okoliczności przy-

stąpienia USA do 

wojny i ich rolę w I 

wojnie światowej; 
– analizuje przyczy-

ny wprowadzenia 

przez Niemców 
nieograniczonej 

wojny podwodnej 

oraz ocenia ją z 

punku widzenia 
moralności i prawa. 

15. Rewolucja w Rosji. 

Ostatni etap i bilans 

wojny 

– wyjaśnia pojęcia: 

rewolucja lutowa, 
Piotrogrodzka Rada 

Delegatów Robotni-

czych i Żołnierskich, 
Rząd Tymczasowy, 

bolszewicy, rewolu-

cja październikowa, 

Dekret o ziemi, trak-
tat pokojowy w 

Brześciu, terror, 

Rosja Radziecka, 

– wyjaśnia pojęcia: 

strajki robotnicze, 
abdykacja cara, 

dwuwładza, Gwar-

dia Czerwona, Pa-
łac Zimowy, Czeka, 

„biały” generał, 

interwencja zbrojna 

państw ententy; 
– przedstawia spo-

łeczne i gospodarcze 

następstwa wojny; 

– omawia okolicz-

ności przejęcia wła-
dzy przez bolszewi-

ków w Rosji; 

– charakteryzuje 
konsekwencje I 

wojny światowej; 

– na podstawie za-

mieszczonej mapy 
wymienia ziemie, 

które utraciła Rosja 

w ramach traktatu 

– charakteryzuje 

bezpośrednie skutki 
rewolucji 1917 roku 

w Rosji; 

– analizuje proces, 
który doprowadził 

do klęski państw 

centralnych i zwy-

cięstwa ententy. 

– analizuje wpływ, 

jaki na sytuację 
międzynarodową 

miała rewolucja w 

Rosji; 
– na podstawie źró-

dła statystycznego 

wskazuje, jaki pro-

cent mężczyzn w 
wieku 15–49 lat 

poległ podczas I 

wojny światowej 
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zawieszenie broni, 

kapitulacja, epide-

mia grypy, bezrobo-
cie, pacyfizm. 

 

– wyjaśnia, jakie 

były przyczyny 

wybuchu rewolucji 
lutowej w Rosji w 

1917 roku. 

 

brzeskiego z 3 mar-

ca 1918 roku. 

na przykładzie wy-

branych państw 

europejskich. 

16. Sprawa polska w 

czasie I wojny świato-

wej 

– wyjaśnia pojęcia: 
orientacja proau-

striacka, orientacja 

niepodległościowa, 
Związek Walki 

Czynnej (ZWC), 

Związek Strzelecki, 

orientacja prorosyj-
ska, Pierwsza Kom-

pania Kadrowa, 

Polska Organizacja 
Wojskowa (POW), 

Legiony Polskie, Akt 

5 listopada, Komitet 
Narodowy Polski 

(KNP), kryzys przy-

sięgowy, Rada Re-

gencyjna,  13. punkt 
Wilsona. 

– wyjaśnia pojęcia: 
orientacja politycz-

na, państwo trój-

członowe, grupa 
paramilitarna, Pol-

skie Siły Zbrojne 

(Polnische Wehr-

macht), Tymczaso-
wa Rada Stanu; 

– przedstawia dzia-

łania podjęte przez 
Polaków na rzecz 

sprawy polskiej w 

trakcie I wojny 
światowej; 

– wyjaśnia, czym 

były Legiony Pol-

skie i w jakich oko-
licznościach po-

wstały. 

 

– porównuje założe-
nia polskich orienta-

cji politycznych na 

początku XX wieku; 
– charakteryzuje 

przykłady realizacji 

polskich orientacji 

politycznych. 

– na podstawie tek-
stu źródłowego ana-

lizuje cele wydania 

Aktu 5 listopada i 
obietnice cesarzy 

dla strony polskiej; 

– charakteryzuje 

stanowiska przyjęte 
przez polskie orien-

tacje polityczne 

przed wybuchem I 
wojny światowej; 

– uzasadnia, jak 

doszło do umiędzy-
narodowienia spra-

wy polskiej i jakie 

były jego najważ-

niejsze etapy. 

– analizuje, czy 
deklaracje składane 

przez państwa 

uczestniczące w 
wojnie dawały na-

dzieję na odzyskanie 

przez Polskę nie-

podległości; 
– uzasadnia, że 13. 

punkt orędzia Wil-

sona to najdalej 
idąca deklaracja w 

sprawie przyszłej 

Polski, jaka została 
przedstawiona na 

arenie międzynaro-

dowej w czasie I 

wojny światowej. 

17. I wojna światowa 

− lekcja powtórzenio-

wa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

18.   I wojna światowa 

– lekcja sprawdzająca 
jw. jw. jw. jw. jw. 
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IV. ( XII.) Ustanowienie i zagrożenia ładu wersalskiego w Europie 

19. Narodziny i funk-

cjonowanie porządku 

wersalskiego 

– wyjaśnia pojęcia: 
konferencja poko-

jowa, Liga Naro-

dów, traktat wersal-
ski, reparacje, trak-

taty pokojowe, sys-

tem mandatowy, 
mały traktat wersal-

ski, konferencja 

waszyngtońska, 

Republika Weimar-
ska, hiperinflacja, 

mała ententa, trak-

tat w Rapallo, trak-
tat w Locarno. 

– wyjaśnia pojęcia: 
porządek wersalski, 

równowaga sił, 

demilitaryzacja, 
polityka izolacjoni-

zmu, Rada Ligi, 

Zagłębie Ruhry, 
plan Dawesa; 

– wymienia najważ-

niejsze postanowie-

nia traktatu wersal-
skiego odnośnie do 

Niemiec. 

– przedstawia zmia-
ny terytorialne w 

Europie po I wojnie 

światowej; 
– charakteryzuje 

postanowienia trak-

tatu wersalskiego, z 
uwzględnieniem 

Ligi Narodów; 

– na podstawie ma-

py wskazuje tereny 
utracone przez 

Niemcy w następ-

stwie I wojny świa-
towej oraz strefę 

zdemilitaryzowaną. 

 

– analizuje, w jaki 
sposób Niemcom 

udało się wyjść z 

izolacji i rozpocząć 
odbudowę mocar-

stwowej pozycji 

politycznej w Euro-
pie; 

– na podstawie ma-

py wymienia pań-

stwa, które powstały 
w Europie po I woj-

nie światowej. 

– uzasadnia, w ja-
kim celu ustanowio-

no Ligę Narodów; 

– ocenia stabilność 
porządku wersal-

skiego w latach 20. 

XX wieku. 

20. Przemiany gospo-

darcze i cywilizacyjne 

w okresie międzywo-

jennym 

– wyjaśnia pojęcia: 
hiperinflacja, wielki 

kryzys, czarny 

czwartek, roboty 
publiczne, przemia-

ny cywilizacyjne, 

społeczeństwo kon-

sumpcyjne, insulina, 
penicylina, środki 

masowego przekazu, 

widowiska sporto-
we, masowe ruchy 

społeczne, kultura 

artystyczna, funk-

– wyjaśnia pojęcia: 
protekcjonizm, in-

terwencjonizm pań-

stwowy, Nowy Ład 
(ang. New Deal), 

deficyt budżetowy, 

taśma produkcyjna, 

kronika filmowa, 
dadaizm, surre-

alizm, Bauhaus; 

– przedstawia cha-
rakterystyczne zja-

wiska w gospodarce 

światowej po I woj-

– charakteryzuje 
przemiany gospo-

darcze i kulturalne 

w okresie między-
wojennym; 

– wymienia odkry-

cia naukowe i wyna-

lazki techniczne, 
które odegrały naj-

większą rolę w roz-

woju gospodarczym, 
zmianach w sposo-

bie postrzegania 

świata oraz w naro-

– charakteryzuje 
najważniejsze osią-

gnięcia naukowe 

okresu międzywo-
jennego; 

– analizuje najważ-

niejsze zjawiska w 

kulturze artystycz-
nej okresu między-

wojennego. 

 

– analizuje, czym 
był wielki kryzys, 

zapoczątkowany w 

1929 r., i jakie miał 
następstwa; 

– podaje i ocenia, 

jakie znaczenie  dla 

gospodarki amery-
kańskiej miał spa-

dek wartości papie-

rów wartościowych 
na giełdzie. 
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cjonalizm. nie światowej. dzinach społeczeń-

stwa konsumpcyj-

nego. 
 

21. Rozwój systemu 

totalitarnego w pore-

wolucyjnej Rosji. Sta-

linizm 

– wyjaśnia pojęcia: 

Rada Komisarzy 

Ludowych, komu-
nizm wojenny, kon-

tyngent, rekwizycja, 

totalitaryzm, Zwią-
zek Socjalistycznych 

Republik Radziec-

kich (ZSRR), indok-

trynacja, NKWD, 
GPU, łagier, GU-

Łag (główny zarząd 

obozów), gospodar-
ka centralnie stero-

wana i planowana, 

kolektywizacja, koł-
choz, kułak, wielki 

terror, proces poka-

zowy, kult jednostki. 

 

– wyjaśnia pojęcia: 

czerwony terror, 

dyktatura proleta-
riatu, Rosyjska Ko-

munistyczna Partia 

(bolszewików), re-
glamentacja żywno-

ści, powstanie 

chłopskie, Nowa 

Polityka Ekono-
miczna (ros. NEP), 

władzę dyktatorska, 

system totalitarny, 
wielka czystka; 

– wyjaśnia, na czym 

polegała kolektywi-
zacja, jakie były jej 

cele i następstwa. 

–  przedstawia me-

tody, jakimi Stalin 

zdobył i umocnił 
władzę dyktatorską; 

– na podstawie tek-

stu źródłowego wy-
jaśnia, na czym 

polegał czerwony 

terror w bolszewic-

kiej Rosji i przeciw-
ko komu był skie-

rowany. 

 

– charakteryzuje 

początki systemu 

stalinowskiego w 
ZSRR; 

– analizuje, na czym 

polegały: czerwony 
terror 

 i komunizm wojen-

ny oraz jakie 

były ich konse-
kwencje dla społe-

czeństwa i państwa. 

– uzasadnia rolę, 

jaką odgrywały 

służby bezpieczeń-
stwa w porewolu-

cyjnej Rosji; 

– analizuje, na czym 
polegał kult jed-

nostki w ZSRR. 

22. Faszyzm. Nazi-

stowskie Niemcy pod 

rządami Hitlera 

 

– wyjaśnia pojęcia: 

kombatanci, czarne 

koszule, Duce, na-
rodowy socjalizm, 

NSDAP, nazizm, 

rasizm, antysemi-

tyzm, pucz, kanclerz, 
Führer, Gestapo, 

ustawy norymber-

skie, „noc 

– wyjaśnia pojęcia: 

ruch faszystowski, 

solidaryzm społecz-
ny, Oddziały Sztur-

mowe (SA), Mein 

Kampf, Reichstag, 

nazistowskie obozy 
koncentracyjne, 

Legion Condor, pakt 

antykominternowski; 

– charakteryzuje 

ideologię faszy-

stowską; 
– wyjaśnia okolicz-

ności objęcia wła-

dzy w Niemczech 

przez Hitlera; 
– na podstawie źró-

dła kartograficznego 

omawia kolejne 

– charakteryzuje 

następstwa objęcia 

władzy w Niem-
czech przez Hitlera; 

– charakteryzuje 

ideologię nazizmu 

 i totalitarny charak-
ter III Rzeszy; 

– na podstawie źró-

deł ikonograficz-

– porównuje system 

sprawowania wła-

dzy w ZSRR  
i Niemczech; 

– analizuje, w jaki 

sposób Hitler do-

prowadził do odzy-
skania przez Niem-

cy mocarstwowej 

pozycji na arenie 
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kryształowa”, Hi-

tlerjugend, We– 

hrmacht, Protekto-
rat Czech i Moraw. 

– omawia okolicz-

ności, które umoż-

liwiły Hitlerowi 
przejęcie władzy w 

Niemczech; 

– wyjaśnia, dlacze-

go i jak doszło do 
rozpadu sytemu 

wersalskiego. 

 

etapy ekspansji III 

Rzeszy w Europie. 

nych (plakatów) 

wyjaśnia, w jaki 

sposób miały one 
oddziaływać na 

młodych ludzi. 

międzynarodowej. 

23.  Ustanowienie i 

zagrożenia ładu wer-

salskiego w Europie − 

lekcja powtórzeniowa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

24. Ustanowienie i 

zagrożenia ładu wer-

salskiego w Europie – 

lekcja sprawdzająca 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

V. (XIII.) Problemy i osiągnięcia II Rzeczypospolitej 

25. Odrodzenie pań-

stwa polskiego po I 

wojnie światowej 

– wyjaśnia pojęcia: 

Rada Regencyjna, 

Polska Komisja 

Likwidacyjna, Tym-
czasowy Rząd 

Ludowy Republiki 

Polskiej, Naczelna 
Rada Ludowa, Ko-

mitet Narodowy 

Polski, Tymczasowy 
Naczelnik Państwa, 

– wyjaśnia pojęcia: 

powstanie wielko-

polskie, kompromis, 

Wojsko Polskie, 
Wódz Naczelny, 

Pierwszy Marszałek 

Polski, Rząd Obrony 
Narodowej, Litwa 

Środkowa, Zaolzie; 

– przedstawia zda-
rzenia, które dopro-

– charakteryzuje 

proces kształtowa-

nia się granic nie-

podległej Polski (z 
uwzględnieniem 

powstania wielko-

polskiego, powstań 
śląskich, wojny 

polsko-

bolszewickiej i ple-
biscytów); 

– charakteryzuje 

główne założenia 

polityki zagranicz-

nej II Rzeczypospo-
litej; 

– uzasadnia, dlacze-

go w 1918 r. tylko 
część ziem zamiesz-

kałych przez Pola-

ków znalazła się w 
granicach Polski; 

– uzasadnia, jakie 

znaczenie miały 

wybory do Sejmu 

Ustawodawczego 
 i uchwalenie Małej 

Konstytucji; 

– analizuje, jaką rolę 
odegrały decyzje 

podejmowane na 

szczeblu międzyna-
rodowym, a jaką – 
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Sejm Ustawodaw-

czy, II Rzeczypospo-

lita, Konstytucja 
mała, powstania 

śląskie, plebiscyt, 

Orlęta Lwowskie, 

Kresy, koncepcja 
federalistyczna, 

koncepcja 

inkorporacyjna, 
bitwa warszawska, 

pokój ryski. 

wadziły do ukształ-

towania się central-

nego ośrodka pol-
skiej władzy pań-

stwowej. 

– na podstawie źró-

dła kartograficznego 

wskazuje na mapie i 
nazywa obszary, 

które zostały włą-

czone do Polski na 

mocy traktatu wer-
salskiego, oraz te, 

na których miały się 

odbyć plebiscyty. 
 

– analizuje podłoże i 

przebieg konfliktu z 

Ukraińcami, Rosją 
Radziecką (wojna 

polsko-bolszewicka) 

i Litwą. 

 

postawa mieszkań-

ców spornych tere-

nów na granicy  
 z Niemcami oraz  

z Czechosłowacją. 

26. Funkcjonowanie 

demokracji parlamen-

tarnej w Polsce 

– wyjaśnia pojęcia: 

marka polska, re-
forma rolna, parce-

lacja, system parla-

mentarno-
gabinetowy, repu-

blika demokratycz-

na, ordynacja pię-
cioprzymiotnikowa, 

Zgromadzenie Na-

rodowe, rząd Chje-

no-Piasta, Bank 
Polski, złoty 

polski, wojna celna. 

– wyjaśnia pojęcia: 

drobnomieszczań-
stwo, świadomość 

narodowa, Polska 

„A” i „B”, wybory 
parlamentarne, 

wybory prezydenc-

kie; 
– wymienia nazwy 

mniejszości naro-

dowych oraz podział 

religijny na zie-
miach II Rzeczypo-

spolitej. 

– na podstawie źró-

dła ikonograficzne-
go – godła pań-

stwowego Rzeczy-

pospolitej Polskiej 
w latach 1919– 

1927 i w latach 

1927–1939 – wy-
mienia główne róż-

nice między nimi; 

– charakteryzuje 

ustrój Polski, jaki 
ukształtował się w 

oparciu o Konstytu-

cję marcową. 
 

– analizuje, jakie 

były przeszkody dla 
rozwoju gospo-

darczego ziem pol-

skich po I wojnie 
światowej i w jaki 

sposób starano się je 

przezwyciężyć; 
– przedstawia zasięg 

terytorialny II Rze-

czypospolitej oraz 

strukturę jej ludno-
ści pod względem 

społecznym, naro-

dowościowym 
 i religijnym. 

 

– ocenia, znaczenie 

głównych osiągnięć 
gospodarczych nie-

podległej Polski, 

uwzględniając 
zniszczenia wojen-

ne; 

– uzasadnia, jak w 
praktyce funkcjo-

nował ustrój demo-

kracji parlamentar-

nej do 1926 r. 
Wymienia jego zale-

ty i wady. 

27.  Zamach majowy 

1926 r. i system rzą-

dów autorytarnych 

– wyjaśnia pojęcia: 

zamach stanu, dymi-
sja, zamach majowy, 

dekret, sanacja, 

Generalny Inspektor 

– wyjaśnia pojęcia: 

nowela sierpniowa, 
wybory brzeskie, 

cud nad urną, noży-

ce cen, wystąpienia 

– porównuje ustrój 

II Rzeczypospolitej 
przed zamachem 

majowym i po nim; 

– wyjaśnia, dlacze-

– porównuje sposób 

sprawowania wła-
dzy w Polsce przed  

zamachem majo-

wym i po nim; 

– analizuje, na czym 

polegał system rzą-
dów autorytarnych 

w II Rzeczypospoli-

tej; 
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Sił Zbrojnych, Bez-

partyjny Blok 

Współpracy z Rzą-
dem (BBWR), pol-

ska flota handlowa, 

rządy autorytarne, 

Centrolew, Obóz 
Wielkiej Polski, 

proces brzeski. 

antysemickie, Obóz 

Narodowo-

Radykalny (ONR), 
Organizacja Ukra-

ińskich Nacjonali-

stów (OUN); 

– wymienia, jakie 
były bezpośrednie 

następstwa zamachu 

majowego. 

go i w jakich oko-

licznościach doszło 

do zamachu majo-
wego; 

– na podstawie źró-

dła ikonograficzne-

go – plakatu – 
omawia jego propa-

gandowy charakter. 

 

– ocenia znaczenie 

głównych osiągnięć 

gospodarczych nie-
podległej Polski, 

uwzględniając kry-

zys ekonomiczny; 

– na podstawie tek-
stów źródłowych 

przedstawia sytuację 

ludności chłopskiej 
wywołaną kryzysem 

gospodarczym. 

 

– przedstawia 

 i ocenia sytuację 

gospodarczą Polski 
przed i w trakcie 

wielkiego kryzysu. 

28. Ostatnie lata II 

Rzeczypospolitej 

(1935–1939) 

– wyjaśnia pojęcia: 
Konstytucja kwiet-

niowa, głód ziemi, 

emigracja z powo-
dów ekonomicznych, 

Front Morges, 

Stronnictwa Pracy, 
Obóz Zjednoczenia 

Narodowego (OZN), 

Centralny Okręg 

Przemysłowy, magi-
strala węglowa, 

polityka równowagi, 

pakt 
o nieagresji z ZSRR, 

deklaracja o niesto-

sowaniu przemocy. 
 

– wyjaśnia pojęcia: 
okręgowe kolegia 

wyborcze, dekompo-

zycja obozu sana-
cyjnego, grupa puł-

kowników, polityka 

ustępstw; 
– wyjaśnia, na czym 

polegało zjawisko 

określane jako de-

kompozycja obozu 
sanacyjnego po 

śmierci Józefa Pił-

sudskiego. 
 

– charakteryzuje 
główne założenia 

polityki zagranicz-

nej II Rzeczypospo-
litej; 

– wyjaśnia i oma-

wia, czym był Cen-
tralny Okręg Prze-

mysłowy; 

– na podstawie tek-

stu źródłowego po-
równuje Konstytu-

cję kwietniową z 

marcową pod kątem 
zakresu władzy 

prezydenta oraz 

praw i wolności 
obywatelskich. 

 

– charakteryzuje 
Konstytucję kwiet-

niową z 1935 r. 

wraz z ordynacjami 
wyborczymi do 

Sejmu i Senatu; 

– analizuje działania 
podjęte przez 

Polskę na arenie 

międzynarodowej w 

latach 30. XX wie-
ku; 

– na podstawie źró-

dła kartograficznego 
wskazuje najważ-

niejsze inwestycje, 

które powstały w 
obrębie Centralnego 

Okręgu Przemysło-

wego. 

 

– ocenia znaczenie 
głównych osiągnięć 

gospodarczych nie-

podległej Polski w 
latach 1935–1939; 

– analizuje, jaki 

charakter miał 
ukształtowany przez 

Konstytucję kwiet-

niową system rzą-

dów. 
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 29.  Nauka i kultura 

polska w dwudziesto-

leciu międzywojennym 

 

– wyjaśnia pojęcia: 

analfabeta, szkoła 

powszechna, gimna-
zjum, liceum, mała 

matura, duża matu-

ra, warszawska i 

lwowska szkoła 
matematyczna, ma-

szyna szyfrująca 

Enigma, humanista; 
– wymienia arty-

stów cieszących się 

największą popular-
nością w II RP. 

 

– wyjaśnia pojęcia: 

antropologia, socjo-

logia, archeologia, 
Skamander, awan-

garda, kapizm, abs-

trakcja geometrycz-

na; 
– przedstawia osią-

gnięcia polskiej 

nauki w okresie 
międzywojennym. 

– charakteryzuje, 

główne osiągnięcia 

niepodległej Polski 
w dziedzinie nauki i 

kultury; 

– wymienia polskich 

twórców Polski 
międzywojennej: 

poetów, aktorów, 

muzyków, twórców 
filmowych i od-

krywców. 

– analizuje, jakie 

najciekawsze i no-

watorskie zjawiska 
pojawiły się w II 

Rzeczpospolitej; 

– analizuje rolę ra-

dia w propagowaniu 
polskiej kultury. 

– ocenia najważniej-

sze zjawiska w pol-

skiej kulturze arty-
stycznej i popular-

nej; 

– analizuje wkład 

polskiej nauki w 
dziedzinie matema-

tyki. 

30.  Problemy i osią-

gnięcia II Rzeczypo-

spolitej − lekcja po-

wtórzeniowa 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 

31. Problemy i osią-

gnięcia II Rzeczypo-

spolitej – lekcja 

sprawdzająca 

 

jw. jw. jw. jw. jw. 


