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Wymagania na poszczególne oceny do programu nauczania „Zrozumieć przeszłość” historii do części 4 liceum 

ogólnokształcącego i technikum – zakres rozszerzony. 

 
Tytuł rozdzia-
łu/lekcji Zagadnienia 

Wymagania na poszczególne oceny 

Ocena dopuszczająca 
Uczeo: 

Ocena dostateczna 
Uczeo: 

Ocena dobra 
Uczeo: 

Ocena bardzo dobra 
Uczeo: 

Ocena celująca 
Uczeo: 

I. II wojna światowa 

Napaśd III Rzeszy na 
Polskę 

 Plany wojenne 
Rzeczypospolitej 

 Armia polska 

 Niemieckie plany 
wojny błyskawicz-
nej 

 Wybuch wojny  

 Bitwa graniczna 

 Utrata linii wielkich 
rzek 

 Bitwa nad Bzurą 

 Postawa aliantów 

– stosuje pojęcia: plan 
operacyjny „Zachód”, 
wojna błyskawiczna 
(Blitzkrieg), bitwa gra-
niczna 
– lokalizuje w czasie: 
atak III Rzeszy na Polskę 
(1 IX 1939), bitwę gra-
niczną (1–3 IX 1939) 
– lokalizuje w czasie i 
przestrzeni: obronę 
polskiej placówki woj-
skowej na Westerplatte 
(1–7 IX 1939), bitwy pod 
Wizną (8–10 IX 1939) i 
nad Bzurą (9–22 IX 1939) 
– identyfikuje postacie: 
Henryka Sucharskiego, 
Winstona Churchilla, 
Edwarda Rydza-Śmigłego 
– wyjaśnia, na czym 
polegała wojna błyska-
wiczna  
– przedstawia wydarze-
nia, które rozpoczęły II 
wojnę światową 
– wymienia kluczowe 
bitwy wojny obronnej 

– stosuje pojęcia: dziwna 
wojna (wojna siedząca), 
dywersja, V kolumna 
– lokalizuje w czasie: 
bitwy pod Mokrą (1 IX 
1939) i pod Mławą (1–3 
IX 1939), wypowiedzenie 
wojny Niemcom przez 
Wielką Brytanię i Francję 
(3 IX 1939) 
– lokalizuje w czasie i 
przestrzeni: miejsca 
głównych walk podczas 
bitwy granicznej 
– lokalizuje w przestrzeni 
główne kierunki natarcia 
wojsk niemieckich na 
Polskę 
– identyfikuje postad 
Władysława Raginisa 
– wyjaśnia, na czym 
polegał plan operacyjny 
„Zachód” 
– przedstawia stan orga-
nizacji i uzbrojenia pol-
skiej armii w przededniu 
II wojny światowej 
– wyjaśnia, jakie znacze-

– stosuje pojęcia: Fall 
Weiss, prowokacja gli-
wicka 
– lokalizuje w czasie: 
prowokację gliwicką (31 
VIII 1939), szarżę pod 
Krojantami (1 IX 1939), 
tajną konferencję w 
Abbeville (12 IX 1939) 
– lokalizuje w czasie i 
przestrzeni: bitwy pod 
Piotrkowem Trybunal-
skim i Tomaszowem 
Mazowieckim (4–7 IX 
1939) 
– identyfikuje postacie: 
Franciszka Dąbrowskie-
go, Heinza Guderiana, 
Reinharda Heydricha, 
Juliusza Rómmla, Anto-
niego Szyllinga, Tadeusza 
Kutrzeby, Neville’a 
Chamberlaina 
– charakteryzuje polski 
plan wojny z Niemcami 
– omawia taktyczne 
założenia „Fall Weiss” 
– porównuje stosunek sił 

– lokalizuje w czasie: 
„krwawą niedzielę” w 
Bydgoszczy (3 IX 1939) 
– identyfikuje postad 
Waleriana Czumy 
– przedstawia sytuację 
międzynarodową Polski 
przed wybuchem wojny 
– wyjaśnia, jakie znacze-
nie dla dalszej walki 
miała utrata linii wielkich 
rzek przez wojska polskie 
 

– ocenia polską koncep-
cję obrony w 1939 r. 
– ocenia postawę pol-
skich żołnierzy w walce z 
siłami III Rzeszy 
– ocenia postawę Wiel-
kiej Brytanii i Francji 
wobec wojny obronnej 
Polski 
– ocenia postawę Na-
czelnego Dowództwa i  
polskich władz w czasie 
wojny obronnej 
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Polski i wyjaśnia ich 
znaczenie dla kampanii 
wrześniowej 
 

nie dla społeczeostwa 
polskiego miała obrona 
Westerplatte 
– omawia przebieg tzw. 
bitwy granicznej 
– wyjaśnia przyczyny 
sukcesów wojsk nie-
mieckich w walce z Pola-
kami 
 

i uzbrojenia armii pol-
skiej i niemieckiej 
– przedstawia działania 
dywersyjne przeprowa-
dzone przez Niemców 
przed wybuchem wojny 
– omawia okoliczności, w 
jakich doszło do bitwy 
nad Bzurą 
– wyjaśnia, w jakich 
okolicznościach wojska 
polskie utraciły linię 
wielkich rzek 
– omawia politykę so-
juszników Polski w czasie 
trwania wojny obronnej  
 

Agresja sowiecka i 
koniec walk 

 Sytuacja militarna 
w połowie września 

 Atak wojsk sowiec-
kich 

 Ewakuacja władz 

 Walki z Armią 
Czerwoną 

 Ostatnie walki 

 Bilans września 

– lokalizuje w czasie: 
agresję ZSRS na Polskę 
(17 IX 1939) 
– lokalizuje w czasie i 
przestrzeni: bitwę pod 
Kockiem (2–6 X 1939) 
– identyfikuje postacie:  
Ignacego Mościckiego, 
Edwarda Rydza-Śmigłego 
– wyjaśnia, jakie znacze-
nie dla przebiegu walk 
we wrześniu 1939 r. 
miała obrona Warszawy 
– przedstawia bilans 
wojny obronnej Polski 
 

– lokalizuje w czasie: 
ewakuację władz pol-
skich do Rumunii (17/18 
IX 1939) 
– lokalizuje w czasie i 
przestrzeni: obronę 
Wizny (7–10 IX 1939), 
obronę Warszawy (8–28 
IX 1939) 
– identyfikuje postacie: 
Stefana Starzyoskiego, 
Franciszka Kleeberga, 
Władysława Raginisa 
– określa, jakie wspólne 
cele łączyły Niemcy i 
ZSRR w 1939 r. 
– omawia przebieg walk 
wojsk polskich z Armią 
Czerwoną 
– przedstawia postawę 

– stosuje pojęcie przed-
moście rumuoskie 
– lokalizuje w czasie: 
decyzję władz polskich o 
opuszczeniu Warszawy 
(6/7 IX 1939) 
– lokalizuje w czasie i 
przestrzeni: bitwę o 
Kępę Oksywską (1–19 IX 
1939), obronę Lwowa 
(12–22 IX 1939), obronę 
Grodna (20–22 IX 1939), 
bitwę pod Tomaszowem 
Lubelskim (17–26 IX 
1939), kapitulację Helu 
(2 X 1939) 
– identyfikuje postacie: 
Juliusza Rómmla, Józefa 
Unruga, Stanisława Dąb-
ka 

– lokalizuje w czasie i 
przestrzeni: bitwę pod 
Szackiem (28–29 IX 
1939) 
– identyfikuje postacie: 
Wacława Grzybowskie-
go, Nikodema Sulika, 
Wilhelma Orlika-
Rückemanna, Tadeusza 
Piskora, Czesława Lan-
gnera, Zbigniewa Przy-
byszewskiego, Wacława 
Jana Przeździeckiego 
– omawia główne zało-
żenia koncepcji przed-
mościa rumuoskiego 
 

– ocenia postawę na-
czelnego dowództwa i 
polskich władz w czasie 
wojny obronnej 
– ocenia kampanię wrze-
śniową 
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wojsk niemieckich i so-
wieckich wobec polskich 
jeoców i ludności cywil-
nej 
– omawia przyczyny 
klęski wojsk polskich w 
walkach we wrześniu 
1939 r. 

– wyjaśnia, jakie wyda-
rzenia zadecydowały o 
opuszczeniu kraju przez 
polskie władze 
– wyjaśnia, jakich argu-
mentów użył Stalin, aby 
uzasadnid wkroczenie 
jego wojsk na terytorium 
Polski 
– charakteryzuje posta-
wę naczelnego dowódz-
twa i polskich władz w 
czasie wojny obronnej 
 

Ekspansja Hitlera i 
Stalina 

 Polityka ZSRS w 
latach 1939–1941 

 Zajęcie krajów 
nadbałtyckich 

 Atak Niemiec na 
kraje skandynaw-
skie 

 Sytuacja w Europie 
Zachodniej 

 Agresja niemiecka 
na Francję 

 Bitwa o Anglię 

 Wojna na Bałka-
nach 

– stosuje pojęcia: kola-
boracja, bitwa o Anglię 
– lokalizuje w czasie: 
agresję III Rzeszy na 
Danię i Norwegię (9 IV 
1940), atak III Rzeszy na 
Francję (10 V 1940), 
początek bitwy o Anglię 
(10 VII 1940) 
– identyfikuje postacie: 
Charlesa de Gaulle’a, 
Winstona Churchilla 
– omawia przyczyny i 
skutki ekspansji III Rzeszy 
na paostwa skandynaw-
skie 
– przedstawia przyczyny 
i skutki ofensywy nie-
mieckiej w Europie Za-
chodniej 
– wyjaśnia, jakie znacze-
nie dla losów II wojny 
światowej miała bitwa o 

– stosuje pojęcia: dziwna 
wojna, wojna zimowa, 
Linia Maginota, Komitet 
Wolnej Francji, Paostwo 
Francuskie (Paostwo 
Vichy) 
– lokalizuje w czasie: 
początek tzw. dziwnej 
wojny (3 IX 1939), wojnę 
zimową (30 XI 1939 – 12 
III 1940), zajęcie krajów 
nadbałtyckich przez ZSRS 
(VII 1940), atak Włoch na 
Grecją (28 X 1940), atak 
Niemiec na Jugosławię i 
Grecję (6 IV 1941) 
– lokalizuje w przestrzeni 
kraje zajęte przez ZSRS i 
III Rzeszę w 1940 r. 
– identyfikuje postacie: 
Vidkuna Quislinga, Phi-
lippe’a Pétaina 
– przedstawia przebieg i 

– stosuje pojęcia: „Fall 
Gelb”, operacja „See-
löwe”, Niezależne Pao-
stwo Chorwackie, usta-
sze 
– lokalizuje w czasie: 
kapitulację Belgii i Ho-
landii (V 1940), podpisa-
nie rozejmu Francji z 
Niemcami (22 VI 1940) 
– identyfikuje postacie: 
Ericha von Mansteina, 
Ante Paveliča 
– omawia cele polityki 
ZSRS po agresji na Polskę 
w 1939 r. 
– wyjaśnia, w jaki sposób 
doszło do zajęcia krajów 
nadbałtyckich przez ZSRS 
– wyjaśnia, jaką rolę w 
niemieckiej agresji na 
Norwegię odegrał Vid-
kun Quisling 

– stosuje pojęcia: Linia 
Mannerheima, operacja 
„Dynamo” 
– lokalizuje w czasie: 
wkroczenie Niemców do 
Paryża (VI 1940), przyłą-
czenie się Włoch do 
wojny z Francją (10 VI 
1940) 
– identyfikuje postacie: 
Hugh Dowdinga, Dušana 
Simovicia 
– wyjaśnia, jaką rolę 
odegrała działalnośd 
Komitetu Wolnej Francji 
– wymienia czynniki, 
które zadecydowały o 
klęsce wojsk francuskich 
w starciu z III Rzeszą 
– wyjaśnia, co dawało 
przewagę Wielkiej Bry-
tanii w powietrznym 
starciu z Niemcami po 

– ocenia, jakie znaczenie 
miała porażka Niemiec w 
bitwie o Anglię 
– ocenia postawy naro-
dów walczących z eks-
pansją niemiecką 
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Anglię skutki wojny zimowej 
– charakteryzuje prze-
bieg ekspansji III Rzeszy 
na paostwa skandynaw-
skie 
– omawia przebieg nie-
mieckiej agresji na Fran-
cję i jej skutki 
– przedstawia przebieg 
bitwy o Anglię 
 

– przedstawia sytuację 
militarną Francji i Wiel-
kiej Brytanii po rozpo-
częciu II wojny świato-
wej 
– omawia działania wo-
jenne na Bałkanach 
 

kapitulacji Francji 
 

Atak III Rzeszy na 
ZSRS 

 Geneza wojny nie-
miecko-sowieckiej 

 Wybuch wojny 

 Ofensywa na Mo-
skwę 

 Oblężenie Lenin-
gradu 

 Bitwa pod Stalin-
gradem 

 

 

– lokalizuje w czasie: 
wybuch wojny niemiec-
ko-sowieckiej (22 VI 
1941) 
– lokalizuje w czasie i 
przestrzeni: bitwę pod 
Moskwą (XI–XII 1941), 
blokadę Leningradu (IX 
1941–I 1944), bitwę pod 
Stalingradem (19 XI 
1942–2 II 1943) 
– opisuje przyczyny ata-
ku III Rzeszy na ZSRS 
– wskazuje przełomowe  
wydarzenia w przebiegu 
wojny sowiecko-
niemieckiej 
 

– stosuje pojęcia: opera-
cja „Barbarossa”, wielka 
wojna ojczyźniana 
– lokalizuje w przestrzeni 
tereny ZSRS, które zosta-
ły zajęte przez armię 
niemiecką latem 1941 r. 
– identyfikuje postacie: 
Gieorgija Żukowa, Fried-
richa von Paulusa 
– omawia strategiczne 
założenia operacji „Bar-
barossa” 
– przedstawia realizację 
planu „Barbarossa” 
– wyjaśnia, w jaki sposób 
Niemcy traktowali so-
wieckich jeoców 
– przedstawia znaczenie 
bitwy stalingradzkiej dla 
losów II wojny światowej 

– identyfikuje postad 
Wasilija Czujkowa 
– porównuje siły nie-
mieckie i sowieckie w 
przededniu wybuchu 
wojny 
– wyjaśnia, dlaczego nie 
powiódł się niemiecki 
plan wojny błyskawicznej 
w 1941 r. 
– przedstawia sytuację 
na froncie wschodnim w 
drugiej połowie 1941 r.  
– opisuje działania wo-
jenne na froncie 
wschodnim w 1942 r. 
– omawia przyczyny 
klęski wojsk niemieckich 
w bitwie pod Moskwą 
– wyjaśnia, na czym 
polegała blokada Lenin-
gradu i w jaki sposób 
części mieszkaoców 
miasta udało się ją prze-
trzymad 
– omawia przebieg bitwy 

– stosuje pojęcia: opera-
cja „Fall Blau”, operacja 
„Uran” 
– wyjaśnia, jaki wpływ na 
postawę żołnierzy so-
wieckich miały zbrodnie 
popełniane przez Wehr-
macht 
– omawia strategiczne 
plany wojsk niemieckich 
w 1942 r. 
 

– ocenia znaczenie woj-
ny niemiecko-sowieckiej 
dla losów II wojny świa-
towej 
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stalingradzkiej 
 

Wojna poza Europą  Wojna w Afryce 

 Zakooczenie walk w 
Afryce 

 Bitwa o Atlantyk 

 Daleki Wschód na 
początku wojny 

 Atak na Pearl Har-
bor 

 Ekspansja japooska 

 Koniec japooskich 
sukcesów 

 

– stosuje pojęcie taktyka 
wilczych stad 
– lokalizuje w czasie: 
bitwę o Atlantyk (IX 
1939–V 1945), japooski 
atak na Pearl Harbor (7 
XII 1941) 
– lokalizuje w czasie i 
przestrzeni: bitwę o 
Midway (4 VI 1942), II 
bitwę pod El-Alamejn (X–
XI 1942) 
– identyfikuje postacie: 
Erwina Rommla, Frankli-
na Delano Roosevelta 
– wyjaśnia znaczenie 
bitwy o Atlantyk dla 
losów II wojny światowej 
– wymienia przyczyny 
japooskiej ekspansji na 
Pacyfiku 
– przedstawia okoliczno-
ści ataku Japonii na USA 
 

– stosuje pojęcie Afrika 
Korps 
– lokalizuje w czasie: 
zawarcie paktu trzech (IX 
1940), kapitulację wojsk 
Osi w Afryce Północnej 
(13 V 1943) 
– lokalizuje w czasie i 
przestrzeni: bitwę na 
Morzu Koralowym (4–8 
V 1942) 
– lokalizuje w przestrzeni 
kraje Afryki Północnej, w 
których prowadzono 
działania wojenne pod-
czas II wojny światowej 
– identyfikuje postacie: 
Bernarda Montgome-
ry’ego, Dwighta Eisen-
howera 
– wyjaśnia, na czym 
polegała taktyka wil-
czych stad 
– przedstawia zmagania 
na Oceanie Atlantyckim 
pomiędzy flotą aliantów 
a niemiecką 
– opisuje przebieg walk 
w Afryce w latach 1940–
1942 
– omawia przebieg walk 
amerykaosko-japooskich 
na Pacyfiku w 1942 r. 

– stosuje pojęcie opera-
cja „Torch” 
– lokalizuje w czasie 
operację „Torch” (XI 
1942) 
– lokalizuje w czasie i 
przestrzeni: zdobycie 
Tobruku przez Niemcy (V 
1942), I bitwę pod El-
Alamejn (VII 1942) 
– lokalizuje w przestrzeni 
rejony świata, w których 
pływały niemieckie U-
Booty 
– identyfikuje postacie: 
Ericha Raedera, Karla 
Dönitza, Czang Kaj-szeka, 
Hirohito, Isoroku Yama-
moto, Chestera Nimitza 
– wyjaśnia, z czego wyni-
kała przewaga brytyjskiej 
marynarki wojennej nad 
włoską 
– przedstawia okoliczno-
ści włączenia się Niemiec 
w działania zbrojne w 
Afryce Północnej 
– omawia okoliczności 
zakooczenia walk w 
Afryce Północnej 
– wymienia zmiany, jakie 
w sposobie walki i uzbro-
jeniu zastosowali alianci, 
walcząc z niemieckimi 
okrętami wojennymi 

– lokalizuje w czasie: 
przejęcie kontroli nad 
Indochinami przez Ja-
pooczyków (1940–1941), 
zajęcie przez Japooczy-
ków Holenderskich Indii 
Wschodnich (II–III 1942), 
bitwę o przełęcz Kasseri-
ne (II 1943) 
– identyfikuje postacie: 
Hajle Sellasjego, Hideki 
Tōjō 
– omawia plany ekspan-
sji faszystowskich Włoch 
w Afryce Północnej i ich 
realizację 
– przedstawia japooską 
ekspansję w Azji Połu-
dniowo-Wschodniej i jej 
konsekwencje 
 

– ocenia skutki zaanga-
żowania się USA w dzia-
łania wojenne 
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Polityka okupacyjna 
III Rzeszy 

 Polityka rasowa 
Hitlera 

 Nowy porządek na 
podbitych terenach 

 Europa Zachodnia i 
Skandynawia 

 Okupacja Europy 
Wschodniej 

 Kolaboracja we 
wschodniej Europie 

 Niemieckie nazi-
stowskie obozy 
koncentracyjne 

 Ruch oporu w oku-
powanej Europie 

 

– stosuje pojęcia: kola-
boracja, obóz koncentra-
cyjny, Résistance 
– lokalizuje w czasie: 
powstanie Związku Walki 
Zbrojnej (XI 1939), po-
wstanie Armii Krajowej 
(1942) 
– lokalizuje w przestrzeni 
kraje, w których było 
najwięcej obozów kon-
centracyjnych 
– identyfikuje postad 
Heinricha Himmlera 
– opisuje politykę oku-
pacyjną III Rzeszy stoso-
waną w Europie 
Wschodniej  
– omawia przejawy ter-
roru stosowane przez 
okupacyjne władze nie-
mieckie 
– wymienia przykłady 
organizacji działających 
w ruchu oporu na tere-
nie okupowanej Europy 
 

– stosuje pojęcie Gene-
ralny Plan Wschodni 
– lokalizuje w czasie 
opracowanie Generalne-
go Planu Wschodniego 
(1942) 
– lokalizuje w przestrzeni 
paostwa, w których 
doszło zarówno do kola-
boracji z okupantem, jak 
i utworzenia ruchu opo-
ru 
– identyfikuje postacie: 
Vidkuna Quislinga, Phi-
lippe’a Pétaina, Josipa 
Broza-Tity 
– wyjaśnia, na czym 
polegała polityka rasowa 
Hitlera 

– przedstawia przykła-
dy kolaboracji na tere-
nach Europy Zachodniej 
– wyjaśnia, w jakim celu 
Niemcy zakładali obozy 
koncentracyjne 
– omawia założenia 
Generalnego Planu 
Wschodniego 
– przedstawia sposoby 
działalności ruchu oporu 
w okupowanej Europie 
 

– stosuje pojęcia: Einsat-
zgruppen, czetnicy, usta-
sze 
– lokalizuje w czasie 
założenie Niezależnego 
Paostwa Chorwackiego 
(IV 1941)  
– identyfikuje postad 
Stepana Bandery 
– wyjaśnia, na czym w 
rzeczywistości polegał 
tzw. nowy porządek, 
który III Rzesza zaprowa-
dzała w podbitej przez 
siebie Europie 
– wyjaśnia, co skłaniało 
mieszkaoców Europy 
Wschodniej do kolabo-
racji z Niemcami 
– wymienia przykłady 
kolaboracji w Europie 
Wschodniej 
– omawia rozwój ruchu 
oporu w okupowanej 
Europie 
– przedstawia, jak wy-
glądała okupacja Bałka-
nów przez wojska 
paostw Osi 
 

– identyfikuje postacie: 
Andrija Melnyka, Broni-
sława Kamioskiego, 
Andrieja Własowa, Dražy 
Mihailovidia 
– porównuje postępo-
wanie okupantów nie-
mieckich wobec miesz-
kaoców Europy Zachod-
niej 
i Środkowo-Wschodniej 
– wyjaśnia, z czego wyni-
kały i czym się przejawia-
ły różnice w polityce 
okupacyjnej III Rzeszy na 
podbitych przez siebie 
terytoriach 
– przedstawia różnice 
między kolaboracją z 
Niemcami na zachodzie 
Europy a współpracą 
z okupantem na wscho-
dzie kontynentu 

– ocenia postawy społe-
czeostw i rządów euro-
pejskich wobec niemiec-
kiego okupanta 
– ocenia skutecznośd 
działao europejskiego 
ruchu oporu 

Holokaust  Początek prześla-
dowao ludności ży-
dowskiej 

– stosuje pojęcia: Holo-
kaust, getto, obóz zagła-
dy, Sprawiedliwy wśród 

– stosuje pojęcia: „osta-
teczne rozwiązanie kwe-
stii żydowskiej”, Żydow-

– stosuje pojęcia: Szoah, 
judenrat, Einsat-
zgruppen, Żydowski 

– stosuje pojęcie akcja 
„Reinhardt” 
– lokalizuje w czasie: 

– ocenia szanse bojow-
ników żydowskich, któ-
rzy wywołali powstanie 
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 Getta 

 Działalnośd Einsat-
gruppen 

 Zagłada 

 Bilans Zagłady 

 Stosunek Żydów do 
Zagłady 

 Postawy wobec 
Holokaustu 

Narodów Świata 
– lokalizuje w czasie 
powstanie w getcie war-
szawskim (19 IV–16 V 
1943) 
– lokalizuje w przestrzeni 
największe obozy kon-
centracyjne i obozy za-
głady  
– identyfikuje postad 
Ireny Sendlerowej  
– wymienia nakazy i 
ograniczenia, jakie nie-
mieckie władze okupa-
cyjne narzuciły ludności 
żydowskiej 
– przedstawia przebieg i 
skutki powstania w get-
cie warszawskim 
– wyjaśnia, w jaki sposób 
ludnośd nieżydowska 
próbowała ratowad Ży-
dów przed zagładą 
 

ska Organizacja Bojowa, 
Rada Pomocy Żydom 
„Żegota”, szmalcownik 
– lokalizuje w czasie 
konferencję w Wannsee 
(20 I 1942) 
– identyfikuje postacie: 
Reinharda Heydricha, 
Adolfa Eichmanna 
– wyjaśnia, dlaczego 
naziści stosowali repre-
sje wobec Żydów 
– wyjaśnia, w jakim celu 
hitlerowcy umieszczali 
ludnośd żydowską w 
gettach 
– wyjaśnia, na czym 
polegad miało „ostatecz-
ne rozwiązanie kwestii 
żydowskiej” 
– opisuje, jak funkcjo-
nowały obozy zagłady 
– charakteryzuje różne 
postawy społeczeostw 
europejskich wobec 
Holokaustu 
– przedstawia bilans 
Holokaustu 
 

Związek Wojskowy 
– lokalizuje w czasie: 
wprowadzenie żółtej 
gwiazdy Dawida dla 
Żydów (XII 1939), nakaz 
przesiedlenia Żydów do 
gett (1939/1940) 
– lokalizuje w przestrzeni 
miejsca największych 
mordów dokonanych na 
ludności żydowskiej 
przez Einsatzgruppen  
– identyfikuje postacie: 
Mordechaja Anielewicza, 
Marka Edelmana, Jurge-
na Stroopa 
– omawia, jak narastały 
prześladowania ludności 
żydowskiej przez hitle-
rowców w okupowanych 
krajach 
– wymienia przykłady 
największych mordów 
dokonanych na ludności 
żydowskiej przez Einsat-
zgruppen 
– przedstawia metody, 
jakimi posługiwali się 
naziści w celu realizacji 
tzw. „ostatecznego roz-
wiązania kwestii żydow-
skiej” 
– omawia stosunek Ży-
dów do zagłady 
 

uruchomienie pierwsze-
go obozu zagłady w 
Chełmnie nad Nerem (XII 
1941) 
– identyfikuje postacie: 
Pawła Frenkla, Juliana 
Grobelnego, Raoula 
Wallenberga, Henryka 
Sławika, Chiune (Sempo) 
Sugihary, Oskara Schin-
dlera, Adama Sapiehy 
– opisuje próby buntu 
przeciwko Niemcom 
podjęte przez Żydów 
– wyjaśnia, z czego wyni-
kały różnice w stosunku 
społeczeostw Europy do 
antysemickiej polityki 
Niemców i Holokaustu 
– wymienia przykłady 
ratowania Żydów przed 
zagładą 
 

w getcie warszawskim 
– ocenia postawy społe-
czeostw i rządów euro-
pejskich wobec Holokau-
stu 
– ocenia postawę Kościo-
ła wobec Holokaustu 

Droga do zwycię-
stwa 

 Wielka koalicja – stosuje pojęcia: Karta 
atlantycka, wielka koali-

– stosuje pojęcia: opera-
cja „Cytadela”, operacja 

– stosuje pojęcia: Linia 
Gustawa, doktryna stra-

– stosuje pojęcie Włoska 
Republika Socjalna 

– ocenia znaczenie wiel-
kiej koalicji antyhitle-
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antyhitlerowska 

 Konferencja w 
Teheranie 

 Deklaracja Naro-
dów Zjednoczonych 

 Front wschodni 
1943–1944 

 Lądowanie alian-
tów we Włoszech 

 Utworzenie drugie-
go frontu 

 

cja, Deklaracja Narodów 
Zjednoczonych, operacja 
„Overlord” 
– lokalizuje w czasie: 
podpisanie Karty atlan-
tyckiej (14 VIII 1941), 
ogłoszenie Deklaracji 
Narodów Zjednoczonych 
(1 I 1942), początek 
operacji „Overlord” (6 VI 
1944) 
– identyfikuje postacie: 
Winstona Churchilla, 
Franklina Delano Ro-
osevelta, Józefa Stalina 
– wymienia postanowie-
nia Karty atlantyckiej 
– przedstawia treśd De-
klaracji Narodów Zjed-
noczonych 
– wymienia skutki lądo-
wania wojsk aliantów 
zachodnich w Normandii 
w czerwcu 1944 r. 

„Bagration”, D-Day, 
operacja „Market-
Garden” 
– lokalizuje w czasie: 
konferencję w Teheranie 
(28 XI–1 XII 1943), zdo-
bycie Monte Cassino (V 
1944), rozpoczęcie ope-
racji „Bagration” (VII–VIII 
1944), początek operacji 
„Market-Garden” (17 IX 
1944) 
– lokalizuje w czasie i 
przestrzeni: bitwę na 
Łuku Kurskim (5 VII–23 
VIII 1943), desant na 
Sycylię (10 VII 1943), 
bitwę pod Falaise (VII 
1944), bitwę pod Arn-
hem (IX 1944) 
– lokalizuje w przestrzeni 
miejsca desantu wojsk 
aliantów zachodnich w 
Europie 
– identyfikuje postacie: 
Charles’a de Gaulle’a, 
Dwighta Eisenhowera, 
Bernarda Montgome-
ry’ego 
– wymienia etapy two-
rzenia wielkiej koalicji 
antyhitlerowskiej 
– przedstawia postano-
wienia konferencji w 
Teheranie 
– wyjaśnia, jakie znacze-
nie dla przebiegu II woj-

tegicznych nalotów, Wał 
Atlantycki 
– lokalizuje w czasie: 
przyjęcie ustawy Lend-
Lease Act (III 1941), 
konferencję w Casablan-
ce (I 1943), podpisanie 
przez Włochy zawiesze-
nia broni z aliantami (3 
IX 1943), konferencję w 
Kairze (XI 1943), zajęcie 
Rzymu przez aliantów (4 
VI 1944), wybuch po-
wstania w Paryżu (19 VIII 
1944), antyfaszystowskie 
powstanie na Słowacji 
(VIII 1944) 
– lokalizuje w czasie i 
przestrzeni bitwę pod 
Prochorowką (12 VII 
1943) 
– lokalizuje w przestrzeni 
paostwa, które w 1944 r. 
przeszły na stronę alian-
tów 
– identyfikuje postacie: 
Czang Kaj-szeka, Miklósa 
Horthyego, Pietra Bado-
glia 
– opisuje proces tworze-
nia się wielkiej koalicji 
antyhitlerowskiej 
– wyjaśnia, w jaki sposób 
USA wspierały paostwa 
toczące wojnę z III Rze-
szą 
– omawia postanowienia 

– lokalizuje w czasie: 
wkroczenie wojsk nie-
mieckich na Węgry (III 
1944), przejście na stro-
nę Sowietów Rumunii 
(VIII 1944) i Bułgarii (IX 
1944), rozejm z Finlandią 
(IX 1944) 
– identyfikuje postacie: 
Jerzego VII, Ferenca 
Szálasiego, Arthura Har-
risa, Alberta Speera 
– omawia postępy wojsk 
sowieckich na Bałkanach 
w 1944 r. 
 

rowskiej dla przebiegu 
wojny oraz urządzania 
powojennego świata 
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ny światowej miała bi-
twa na Łuku Kurskim 
– omawia przebieg lą-
dowania aliantów w 

Normandii w czerwcu 
1944 r. 
– przedstawia przebieg 
walk na foncie zachod-
nim w 1944 r. 
 

konferencji w Casablan-
ce 
– wymienia postanowie-
nia konferencji w Kairze 
– omawia przebieg walk 
na froncie wschodnim w 
latach 1943–1944 
– przedstawia przebieg 
walk we Włoszech 
– wyjaśnia, na czym 
polegała doktryna stra-
tegicznych nalotów i 
jakie były ich skutki 

Koniec II wojny 
światowej 

 Konferencja jałtao-
ska 

 Koniec wojny w 
Europie 

 Kapitulacja III Rze-
szy 

 Walki na Pacyfiku 
1943–1945  

 Walki o Iwo Jimę i 
Okinawę 

 Kapitulacja Japonii 

– stosuje pojęcie porzą-
dek jałtaoski 
– lokalizuje w czasie: 
konferencję w Jałcie (4–
11 II 1945), kapitulację III 
Rzeszy (7 i 8 V 1945), 
kapitulację Japonii (2 IX 
1945) 
– lokalizuje w czasie i 
przestrzeni: operację 
berlioską (16 IV–2 V 
1945), zrzucenie bomb 
atomowych na Hiroszi-
mę (6 VIII 1945) i Naga-
saki (9 VIII 1945) 
– lokalizuje w przestrzeni 
paostwa zajęte przez 
wojska sowieckie do 
1945 r. 
– identyfikuje postad 
Harry’ego Trumana 
– omawia postanowienia 
konferencji jałtaoskiej 
– wyjaśnia, dlaczego 

– stosuje pojęcia: takty-
ka żabich skoków, kami-
kadze 
– lokalizuje w czasie: 
spotkanie wojsk amery-
kaoskich i rosyjskich w 
Torgau (25 IV 1945) 
– lokalizuje w czasie i 
przestrzeni: walki o Gu-
adalcanal (VIII 1942–II 
1943), ofensywę w Ar-
denach (XII 1944), walki 
o Wał Pomorski (II 1945), 
walki o Iwo Jimę (II–III 
1945) i Okinawę (IV 
1945) 
– identyfikuje postacie: 
Alfreda Jodla, Wilhelma 
Keitla, Gieorgija Żukowa 
– wyjaśnia, na czym 
polegała taktyka żabich 
skoków 
– wyjaśnia, jakie wyda-
rzenia miały bezpośredni 

– stosuje pojęcie Wał 
Pomorski 
– lokalizuje w czasie: 
ofensywę styczniową 
Armii Czerwonej (I 
1945), ofensywę wojsk 
alianckich (II 1945), sa-
mobójstwo Adolfa Hitle-
ra (30 IV 1945) 
– lokalizuje w czasie i 
przestrzeni: bitwę na 
Morzu Filipioskim (VI 
1944), bitwę w zatoce 
Leyte (X 1944) 
– identyfikuje postacie: 
Chestera Nimitza, 
Douglasa MacArthura, 
Hirohito 
– omawia walki na fron-
cie wschodnim i zachod-
nim w 1945 r. 
– przedstawia przebieg 
walk na Pacyfiku w 1943 
r. 

– lokalizuje w czasie: 
desant na wyspę Saipan 
(VI 1944) 
– lokalizuje w przestrzeni 
wyspy zajęte przez woj-
ska amerykaoskie w 
1944 r. 
– identyfikuje postacie: 
Carla Spaatza, Arthura 
Teddera, Jeana de Lattre 
de Tassigny, Mamoru 
Shigemitsu 
– wyjaśnia, jakie znacze-
nie w wojnie z Japonią 
miały walki o Iwo Jimę i 
Okinawę 
– charakteryzuje specyfi-
kę walk na Dalekim 
Wschodzie 
 

– ocenia decyzję o zrzu-
ceniu bomby atomowej 
na Hiroszimę i Nagasaki 
– ocenia decyzje wielkich 
mocarstw podjęte na 
konferencji w Jałcie 
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amerykaoskie władze 
postanowiły użyd broni 
atomowej 

wpływ na decyzję o kapi-
tulacji Japonii 
– przedstawia decyzje w 
sprawie powojennych 
losów Niemiec, które 
zapadły na konferencji w 
Jałcie 
 

– wymienia metody, 
jakie Japooczycy stoso-
wali w walkach z Amery-
kanami 
– wyjaśnia, w jaki sposób 
działania na froncie 
wpłynęły na podział 
wpływów w powojennej 
Europie 
 

II. Polacy podczas II wojny światowej 

Pod dwiema oku-
pacjami 

 Podział ziem pol-
skich przez okupan-
tów 

 Ziemie okupowane 
przez III Rzeszę 

 Okupacja sowiecka 

 Sowieckie represje 

 Deportacje w głąb 
ZSRS 

 Zbrodnia katyoska 

 Postawy wobec 
okupanta sowiec-
kiego 

– stosuje pojęcia: Gene-
ralne Gubernatorstwo, 
sowietyzacja, deportacja 
– lokalizuje w czasie: 
mordy na polskich ofice-
rów w Katyniu, Piati-
chatkach i Miednoje (IV–
V 1940) 
– lokalizuje w przestrzeni 
podział ziem polskich 
pod okupacją niemiecką 
i sowiecką 
– omawia podział ziem 
polskich pod okupacją 
niemiecką i sowiecką 
– przedstawia okoliczno-
ści zbrodni katyoskiej 
 

– stosuje pojęcia: pasz-
portyzacja, łagier 
– lokalizuje w czasie: 
niemiecko-sowiecki 
traktat o granicach i 
przyjaźni (28 IX 1939), 
deportacje Polaków w 
głąb ZSRS (II, IV i VI/VII 
1940 oraz V i VI 1941) 
– lokalizuje w przestrzeni 
postanowienia niemiec-
ko-sowieckiego traktatu 
o granicach i przyjaźni z 
IX 1939 r., miejsca ma-
sowych egzekucji doko-
nanych przez NKWD na 
polskich oficerach 
– identyfikuje postad 
Hansa Franka 
– określa cele polityki 
okupanta niemieckiego 
wobec ziem włączonych 
do Niemiec i generalne-
go Gubernatorstwa 
– przedstawia cele poli-

– lokalizuje w czasie: 
wybory do Zgromadze-
nia Ludowego Zachod-
niej Białorusi i Zgroma-
dzenia Ludowego Za-
chodniej Ukrainy (22 X 
1939) 
– lokalizuje w przestrzeni 
kierunki deportacji Pola-
ków w latach 1939–1941  
– wyjaśnia, z czego wyni-
kały różnice w polityce 
okupanta niemieckiego 
wobec ziem włączonych 
do Niemiec i generalne-
go Gubernatorstwa 
– wyjaśnia, w jaki sposób 
władze sowieckie zalega-
lizowały wcielenie Kre-
sów Wschodnich do 
ZSRS 
– omawia sposoby so-
wietyzacji ziem polskich 
pod okupacją ZSRS 
 

– lokalizuje w czasie: 
decyzję władz ZSRS o 
rozstrzelaniu polskich 
oficerów (5 III 1940) 
– identyfikuje postad 
Zygmunta Berlinga 
– charakteryzuje posta-
wy ludności Kresów 
Wschodnich wobec wła-
dzy sowieckiej 

– ocenia skalę represji 
sowieckich i ich konse-
kwencje dla polskiego 
narodu 
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tyki sowieckiej na oku-
powanych ziemiach 
– charakteryzuje repre-
sje, jakie wobec Polaków 
zastosowały władze 
sowieckie 
 

Terror niemiecki  Początek represji 

 Okupacja ziem 
wcielonych do III 
Rzeszy 

 Generalne Guber-
natorstwo 

 Paostwo terroru 

 Generalny Plan 
Wschodni 

 

– stosuje pojęcie łapan-
ka 
– lokalizuje w czasie: 
Akcję Specjalną Kraków 
(XI 1939), akcję AB (wio-
sna 1940) 
– lokalizuje w przestrzeni 
miejsca na ziemiach 
polskich, gdzie okupanci 
założyli obozy koncen-
tracyjne 
– określa, jakie grupy 
społeczne i narodowo-
ściowe stały się celem 
represji okupanta nie-
mieckiego 
– wyjaśnia, w jakim celu 
powstał niemiecki nazi-
stowski obóz Auschwitz–
Birkenau 
– wymienia metody 
stosowane przez oku-
panta niemieckiego w 
celu zastraszania społe-
czeostwa polskiego  
 

– stosuje pojęcie Gene-
ralny Plan Wschodni 
– lokalizuje w czasie: 
operację „Tannenberg” 
(IX–X 1939), mord w 
Wawrze pod Warszawą 
(27 XII 1939), powstanie 
Generalnego Planu 
Wschodniego (1942) 
– lokalizuje w przestrzeni  
zmiany, do jakich doszło 
w administracji okupa-
cyjnej ziem polskich po 
wybuchu wojny III Rzeszy 
z ZSRS 
– identyfikuje postad 
Hansa Franka 
– wymienia przykłady 
represji niemieckich 
wobec Polaków podczas 
okupacji 
– omawia założenia 
Generalnego Planu 
Wschodniego 
– przedstawia sposoby 
realizacji Generalnego 
Planu Wschodniego 
– omawia reakcję społe-
czeostwa polskiego na 
realizację Generalnego 

– stosuje pojęcia: nie-
miecka lista narodowo-
ściowa (Volkslista), 
Volksdeutsch (folks-
dojcz), powstanie zamoj-
skie 
– lokalizuje w czasie: 
powstanie niemieckich 
obozów koncentracyj-
nych na ziemiach pol-
skich (1940), akcję wy-
siedleoczą na Zamojsz-
czyźnie (XI 1942) 
– identyfikuje postad 
Arthura Greisera 
– wyjaśnia, czemu miała 
służyd Volkslista 
– charakteryzuje sytu-
ację ludności polskiej na 
ziemiach włączonych do 
III Rzeszy 
– opisuje politykę oku-
pacyjną hitlerowców w 
Generalnym Guberna-
torstwie 
– przestawia strukturę 
niemieckiego aparatu 
terroru na ziemiach 
okupowanych  
– wyjaśnia, jak zmienił 

– lokalizuje w czasie: 
wprowadzenie folkslisty 
na ziemiach wcielonych 
do Rzeszy (III 1941)  
– porównuje politykę 
okupacyjną Niemiec na 
ziemiach wcielonych do 
III Rzeszy i w General-
nym Gubernatorstwie 
– porównuje okupację 
niemiecką w Polsce i 
innych krajach europej-
skich 
 

– ocenia postawy Pola-
ków, którzy wpisywali się 
na Volkslistę 
– ocenia skalę represji 
niemieckich i ich konse-
kwencje dla polskiego 
narodu 
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Planu Wschodniego 
 

się stosunek Niemców 
do Polaków po wdroże-
niu Generalnego Planu 
Wschodniego 
 

Społeczeostwo 
polskie pod okupa-
cją 

 Walka z polskością 

 Zmiany w życiu 
codziennym 

 Opór czy kolabora-
cja 

 Walka cywilna 

 Polacy wobec Holo-
kaustu 

– stosuje pojęcia: łapan-
ka, kolaboracja, walka 
cywilna, Polska Walczą-
ca, Holokaust 
– identyfikuje postacie: 
Witolda Pileckiego, Ireny 
Sendlerowej 
– omawia sposoby walki 
okupanta niemieckiego z 
polskością 
– przedstawia warunki 
życia codziennego Pola-
ków w Generalnym Gu-
bernatorstwie 
– wymienia rodzaje walki 
cywilnej stosowane 
przez Polaków w Gene-
ralnym Gubernatorstwie 
 

– stosuje pojęcia: kon-
tyngenty, szmugiel, tajne 
komplety, Kierownictwo 
Walki Cywilnej, sabotaż, 
Rada Pomocy Żydom 
„Żegota”, szmalcownik 
– identyfikuje postacie: 
Władysława Bartoszew-
skiego, Józefa i Wiktorii 
Ulmów, Jana Karskiego 
– wyjaśnia, dlaczego 
Niemcy poddawali ger-
manizacji polskie dzieci  
– charakteryzuje politykę 
społeczną prowadzoną 
przez okupantów w 
Generalnym Guberna-
torstwie 
– wyjaśnia, na czym 
polegała walka cywilna z 
niemieckim okupantem 
– omawia postawy Pola-
ków wobec Holokaustu 
 

– stosuje pojęcia: prasa 
gadzinowa, czarny rynek, 
Związek Organizacji 
Wojskowej, mały sabo-
taż, Tymczasowy Komi-
tet Pomocy Żydom 
– lokalizuje w czasie: 
powstanie Tymczasowe-
go Komitetu Pomocy 
Żydom (1942) 
– identyfikuje postad 
Władysława Szpilmana 
– przedstawia politykę 
okupanta niemieckiego 
wobec Kościoła katolic-
kiego 
– wyjaśnia, w jaki sposób 
okupacyjne władze nie-
mieckie kontrolowały 
przepływ informacji w 
Generalnym Guberna-
torstwie 
– wyjaśnia, w jaki sposób 
okupacja wpłynęła na 
życie codzienne Polaków 
– wyjaśnia, jak społe-
czeostwo polskie reago-
wało na postawy kolabo-
ranckie 
 

– identyfikuje postacie: 
Władysława Studnickie-
go, Wacława Krzeptow-
skiego, Igo Syma, Elżbie-
ty Zahorskiej, Anny Smo-
leoskiej, Zofii Kossak, 
Juliana Grobelnego, 
Henryka Sławika 
– opisuje organizację 
edukacji w Generalnym 
Gubernatorstwie 
– przedstawia przykłady 
postaw kolaboranckich 
w polskim społeczeo-
stwie 
– porównuje politykę 
okupacyjną III Rzeszy i 
ZSRS wobec Polaków 

– ocenia postawy społe-
czeostwa polskiego wo-
bec niemieckiego oku-
panta 
– ocenia postawy społe-
czeostwa polskiego wo-
bec Holokaustu 

Polskie władze na  Powstanie rządu na – stosuje pojęcie rząd na – stosuje pojęcia: inter- – stosuje pojęcia: Gwar- – lokalizuje w czasie: – ocenia działalnośd 
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emigracji emigracji 

 Władze polskie we 
Francji 

 Układ Sikorski–
Majski 

 Spór o armię polską 
w ZSRS 

 Sprawa katyoska 

 Działalnośd polskich 
komunistów 

uchodźstwie 
– lokalizuje w czasie: 
układ Sikorski–Majski (30 
VII 1941), zerwanie sto-
sunków między ZSRS i 
rządem emigracyjnym 
(25 IV 1943) 
– identyfikuje postacie: 
Ignacego Mościckiego, 
Edwarda Rydza-
Śmigłego, Władysława 
Sikorskiego, Władysława 
Andersa 
– przedstawia postano-
wienia układu Sikorski–
Majski 
– wyjaśnia, w jakich 
okolicznościach nastąpi-
ło zerwanie stosunków 
między ZSRS i rządem 
emigracyjnym 
 

nowanie, Polska Partia 
Robotnicza 
– lokalizuje w czasie: 
utworzenie Polskiej Par-
tii Robotniczej (I 1942), 
katastrofę gibraltarską (4 
VII 1943) 
– identyfikuje postacie: 
Władysława Raczkiewi-
cza, Ignacego Jana Pade-
rewskiego, Stanisława 
Mikołajczyka, Kazimierza 
Sosnkowskiego 
– omawia założenia 
polityki rządu emigracyj-
nego premiera W. Sikor-
skiego 
– przedstawia proces 
formowania polskiej 
armii w ZSRS i przyczyny 
jej ewakuacji 
– wyjaśnia, jaki wpływ na 
stosunki polsko-
sowieckie miała sprawa 
katyoska 
 

dia Ludowa, Związek 
Patriotów Polskich 
– lokalizuje w czasie: 
powołanie W. Raczkiewi-
cza na prezydenta RP na 
uchodźstwie (30 IX 
1939), powołanie Rady 
Narodowej Rzeczpospo-
litej Polskiej (XII 1939), 
deklarację programową 
rządu emigracyjnego (XII 
1939), powstanie Związ-
ku Patriotów Polskich (III 
1943) 
– identyfikuje postacie: 
Bolesława Wieniawy-
Długoszowskiego, Wan-
dy Wasilewskiej 
– przedstawia okoliczno-
ści powstania polskiego 
rządu na uchodźstwie 
– omawia polityczne i 
militarne konsekwencje 
układu Sikorski–Majski 
– opisuje działalnośd 
komunistów polskich w 
kraju pod okupacją i 
ZSRS 
 

umowę paryską (X 
1939), opublikowanie 
informacji o odnalezie-
niu grobów polskich 
oficerów w Katyniu (13 
IV 1943) 
– identyfikuje postacie: 
Felicjana Sławoja-
Składkowskiego, Alfreda 
Lampego, Aleksandra 
Zawadzkiego 
– wyjaśnia, jaki wpływ na 
relacje polsko-sowieckie 
miała postawa Wielkiej 
Brytanii i Francji 
 

polskiego rządu emigra-
cyjnego podczas II wojny 
światowej  
– ocenia, jak ujawnienie 
przez Niemców zbrodni 
katyoskiej wpłynęło na 
sytuację rządu RP na 
uchodźstwie 

Polskie Paostwo 
Podziemne 

 Ruch oporu w Pol-
sce 

 Powstanie zbrojne-
go podziemia 

 Struktury cywilne 
podziemia 

 Działalnośd ZWZ 

– stosuje pojęcia: Polskie 
Paostwo Podziemne, 
Związek Walki Zbrojnej, 
Armia Krajowa, akcja 
dywersyjna, akcja sabo-
tażowa 
– lokalizuje w czasie: 
powstanie Związku Walki 

– stosuje pojęcia: Służba 
Zwycięstwu Polski, 
Gwardia Ludowa, Bata-
liony Chłopskie, cicho-
ciemni, Rada Jedności 
Narodowej, Delegatura 
Rządu RP na Kraj 
– lokalizuje w czasie: 

– stosuje pojęcia: akcja 
scaleniowa, Narodowa 
Organizacja Wojskowa, 
Polityczny Komitet Poro-
zumiewawczy, Krajowa 
Rada Ministrów, akcja 
„Wachlarz” 
– lokalizuje w czasie: 

– stosuje pojęcia: Naro-
dowe Siły Zbrojne, Ukra-
ioska Powstaocza Armia 
– lokalizuje w czasie: 
próbę zamachu na Hitle-
ra w Warszawie (5 X 
1939), powstanie Poli-
tycznego Komitetu Poro-

– ocenia działalnośd 
Polskiego Paostwa Pod-
ziemnego 
– ocenia relacje polsko-
ukraioskie w czasie II 
wojny światowej 
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/AK 

 Partyzantka 

 Rzeź wołyoska 
 

Zbrojnej (13 XI 1939), 
powołanie Armii Krajo-
wej (14 II 1942), rzeź 
wołyoską (1943) 
– identyfikuje postacie: 
Władysława Sikorskiego, 
Stanisława Mikołajczyka, 
Stefana Roweckiego ps. 
Grot, Tadeusza Komo-
rowskiego ps. Bór, Le-
opolda Okulickiego ps. 
Niedźwiadek 
– wyjaśnia, jakie struktu-
ry konspiracyjne nazy-
wano Polskim Paostwem 
Podziemnym 
– wymienia przykłady 
zbrojnych akcji podej-
mowanych przez ZWZ-
AK 
 

powstanie Służby Zwy-
cięstwu Polski (27 IX 
1939), utworzenie Dele-
gatury Rządu RP na Kraj 
(XII 1940), akcję pod 
Arsenałem (III 1943), 
powołanie Rady Jedności 
Narodowej (I 1944) 
– lokalizuje w przestrzeni 
obszar, na którym doszło 
do walk polsko-
ukraioskich 
– identyfikuje postacie: 
Henryka Dobrzaoskiego 
ps. Hubal, Władysława 
Gomułki, Kazimierza 
Sosnkowskiego, Augusta 
Emila Fieldorfa ps. Nil 
– wyjaśnia, jakie zadania 
miały realizowad struktu-
ry pionu wojskowego 
Polskiego Paostwa Pod-
ziemnego: Służba Zwy-
cięstwu Polski, Związek 
Walki Zbrojnej i Armia 
Krajowa  
– przedstawia strukturę 
pionu cywilnego Polskie-
go Paostwa Podziemne-
go 
– wyjaśnia, w jakim celu 
władze polskiego pod-
ziemia zamierzały wywo-
ład w kraju ogólnopolskie 
powstanie 
 

akcję „Wachlarz” (1941–
1943), utworzenie Rady 
Pomocy Żydom „Żegota” 
(1942), uchwalenie de-
klaracji O co walczy na-
ród polski (III 1944), 
utworzenie Krajowej 
Rady Ministrów (1944), 
zamach na Franza Kut-
scherę (1 II 1944) 
– lokalizuje w przestrzeni 
tereny objęte działania-
mi partyzantów 
– identyfikuje postacie: 
Michała Karaszewicza-
Tokarzewskiego ps. Tor-
wid, Cyryla Ratajskiego, 
Jana Piekałkiewicza, Jana 
Stanisława Jankowskie-
go, Marcelego Nowotki, 
Tomasza Arciszewskiego, 
Jana Mazurkiewicza ps. 
Radosław, Franza Kut-
scherę 
– przedstawia proces 
budowania zbrojnego 
podziemia 
– wyjaśnia, jakie zadania 
wypełniali cichociemni w 
okupowanej Polsce 
– wyjaśnia, jaką rolę 
odgrywały Polski Komi-
tet Porozumiewawczy i 
Rada Jedności Narodo-
wej 
– omawia działalnośd 
Delegatury Rządu na Kraj  

zumiewawczego (II 
1940), powstanie Związ-
ku Odwetu (IV 1940), 
akcję „Wieniec” (7/8 X 
1942), powstanie Naro-
dowych Sił Zbrojnych 
(1942), powstanie Kie-
rownictwa Dywersji 
Kedyw (I 1943) 
– identyfikuje postacie: 
Kazimierza Pużaka, Mie-
czysława Niedziałkow-
skiego, Macieja Rataja, 
Stefana Korbooskiego, 
Mieczysława Trajdosa, 
Aleksandra Dębskiego, 
Tadeusza Salskiego, 
Bolesława Piaseckiego, 
Jana Piwnika ps. Ponury, 
Romana Szuchewycza, 
Henryka Cybulskiego 
– wyjaśnia, w jaki sposób 
zorganizowano konspi-
racyjny system szkolnic-
twa 
– wyjaśnia, na czym 
polegała działalnośd 
wywiadowcza ZWZ-AK 
– przedstawia działal-
nośd podziemia narodo-
wego 
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– charakteryzuje działal-
nośd Kierownictwa Dy-
wersji Kedyw 
– omawia działalnośd 
oddziałów partyzanckich  
– przedstawia działal-
nośd ukraioskich ugru-
powao nacjonalistycz-
nych na Wołyniu 
– omawia postawę pol-
skich oddziałów samo-
obrony walczących z 
ukraioskimi nacjonali-
stami na Wołyniu 
 

Akcja „Burza” i 
powstanie war-
szawskie 

 Akcja „Burza” 

 Przebieg akcji „Bu-

rza” 

 Przyczyny wybuchu 
powstania war-
szawskiego 

 Decyzja o rozpo-

częciu powstania 

warszawskiego 

 Wybuch walk 

 Walki powstaocze 

 Mocarstwa wobec 
powstania 

 Koniec walk 

 Spór o powstanie 

– stosuje pojęcia: plan 
„Burza”, godzina W  
– lokalizuje w czasie: 
wybuch powstania war-
szawskiego (1 VIII 1944), 
podpisanie układu o 
zaprzestaniu działao 
wojennych w Warszawie 
(2/3 X 1944) 
– identyfikuje postad 
Tadeusza Komorowskie-
go ps. Bór 
– omawia założenia 
planu „Burza” 
– przedstawia przyczyny 
wybuchu powstania 
warszawskiego 
– określa skutki powsta-
nia warszawskiego dla 
stolicy oraz dla ogólnej 
sytuacji Polski 
 

– lokalizuje w czasie: 
wydanie rozkazu rozpo-
częcia planu „Burza” (XI 
1943), operację „Ostra 
Brama” (VII 1944) 
– identyfikuje postacie: 
Emila Fieldorfa ps. Nil, 
Leopolda Okulickiego ps. 
Niedźwiadek, Ericha von 
dem Bach-Zelewskiego 
– określa konsekwencje 
militarne i polityczne 
planu „Burza”  
– omawia okoliczności 
podjęcia decyzji o wybu-
chu powstania warszaw-
skiego 
– opisuje przebieg walk 
w czasie powstania war-
szawskiego 
– przedstawia okoliczno-
ści zakooczenia walk 

– lokalizuje w przestrzeni 
główne kierunki natarcia 
oddziałów niemieckich 
podczas powstania war-
szawskiego 
– identyfikuje postacie: 
Wojciecha Kiwerskiego 
ps. Oliwa, Aleksandra 
Krzyżanowskiego ps. 
Wilk, Zdzisława Jeziorao-
skiego ps. Jan Nowak, 
Antoniego Chruściela ps. 
Monter, Jana Mazurkie-
wicza ps. Radosław, 
Zygmunta Berlinga 
– przedstawia przebieg 
planu „Burza” 
– omawia represje, jaki 
wobec cywilnych miesz-
kaoców stolicy zastoso-
wały wojska okupacyjne 
– opisuje postawę 

– lokalizuje w czasie: 
powstanie 27 Wołyoskiej 
Dywizji Piechoty AK 
(1944), bitwę pod Sur-
kontami (VIII 1944) 
– identyfikuje postacie: 
Władysława Filipkow-
skiego ps. Janka, Macieja 
Kalenkiewicza ps. Ko-
twicz, Oskara Dirlewan-
gera, Mieczysława Ka-
mioskiego, Tadeusza 
Pełczyoskiego ps. Grze-
gorz 
– określa polityczny cel 
akcji „Burza” i sposób, w 
jaki planowano go zreali-
zowad 
– przedstawia uzbroje-
nie, jakim dysponowali 
powstaocy 
– omawia różne oceny 

– ocenia polityczne, 
militarne i społeczne 
aspekty powstania war-
szawskiego oraz jego 
konsekwencje 
– ocenia postawę mo-
carstw wobec powstania 
warszawskiego 
– ocenia decyzję o wy-
buchu powstania war-
szawskiego  
– ocenia postawy Pola-
ków w powstaniu war-
szawskim 
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powstaoczych w War-
szawie 
 

mieszkaoców Warszawy 
wobec powstaoców 
– wyjaśnia, jaką postawę 
wobec powstania war-
szawskiego zajęli alianci 
zachodni, a jaką ZSRS 
 

powstania warszawskie-
go 
 

Sprawa polska pod 
koniec wojny 

 Sprawa polska w 
Teheranie 

 Polska lubelska 

 Konferencja w 
Jałcie 

 Represje wobec 
polskiego podzie-
mia 

 Tymczasowy Rząd 
Jedności Narodo-
wej 

 

– stosuje pojęcie Polska 
lubelska 
– lokalizuje w czasie: 
konferencję w Jałcie (4–
11 II 1945) 
– identyfikuje postacie: 
Stanisława Mikołajczyka, 
Leopolda Okulickiego ps. 
Niedźwiadek 
– przedstawia okoliczno-
ści powstania tzw. Polski 
lubelskiej 
– przedstawia postano-
wienia konferencji jał-
taoskiej w sprawie pol-
skiej 
 

– stosuje pojęcia: linia 
Curzona, Krajowa Rada 
Narodowa, Polski Komi-
tet Wyzwolenia Naro-
dowego, proces szesna-
stu, Tymczasowy Rząd 
Jedności Narodowej 
– lokalizuje w czasie: 
powstanie Krajowej Rady 
Narodowej (31 XII 
1943/1 I 1944), utwo-
rzenie Polskiego Komite-
tu Wyzwolenia Narodo-
wego (22 VII 1944), roz-
wiązanie Armii Krajowej 
(19 I 1945), proces szes-
nastu (VI 1945), konfe-
rencja w Poczdamie (17 
VII–2 VIII 1945) 
– identyfikuje postacie: 
Władysława Gomułki, 
Bolesława Bieruta 
– omawia okoliczności 
powstania Tymczasowe-
go Rządu Jedności Naro-
dowej 
– przedstawia decyzje, 
jakie w sprawie Polski 
podjęto na konferencji w 
Poczdamie 

– lokalizuje w czasie: 
konferencję teheraoską 
(28 XI–1 XII 1943) 
– identyfikuje postacie: 
Edwarda Osóbki-
Morawskiego, Tomasza 
Arciszewskiego, Jana 
Stanisława Jankowskie-
go, Kazimierza Pużaka 
– omawia postanowienia 
konferencji teheraoskiej 
w sprawie polskiej  
– charakteryzuje politykę 
PKWN 
– wyjaśnia, jak rząd emi-
gracyjny przyjął posta-
nowienia konferencji 
jałtaoskiej w sprawie 
polskiej 
– przedstawia represje 
władz komunistycznych 
wobec polskiego pod-
ziemia 
– wyjaśnia, jakie wyda-
rzenia przyczyniły się do 
rozbicia sił podziemia w 
Polsce 
 

– identyfikuje postacie: 
Michała Żymierskiego, 
Iwana Sierowa 
– przedstawia politykę 
rządu emigracyjnego po 
powstaniu warszawskim 
– omawia postawę rzą-
dów Wielkiej Brytanii i 
Stanów Zjednoczonych 
wobec Polski w okresie II 
wojny światowej 
– wyjaśnia przyczyny 
opuszczenia przez alian-
tów zachodnich polskie-
go rządu na uchodźstwie 
 

– ocenia politykę alian-
tów zachodnich wobec 
sprawy polskiej po kon-
ferencji jałtaoskiej 
– ocenia postępowanie  
polskich komunistów 
zmierzające do przejęcia 
władzy 
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– charakteryzuje proces 
ustanawiania komuni-
stycznych władz w wy-
zwolonej Polsce 

Polacy w koalicji 
antyhitlerowskiej 

 Polska armia we 
Francji 

 Odbudowa wojsk w 
Wielkiej Brytanii 

 Polacy na froncie 
zachodnim 

 Szlak Armii Andersa 

 Polska armia u 
boku ZSRS 

 

– lokalizuje w czasie 
ewakuację armii gen. 
Andersa (III–VIII 1942) 
– lokalizuje w czasie i 
przestrzeni: bitwę o 
Anglię (VII–X 1940), 
bitwę o Monte Cassino 
(V 1944) 
– identyfikuje postad 
Władysława Andersa 
– omawia proces for-
mowania armii gen. 
Andersa, jej ewakuację i 
szlak bojowy 
– wymienia formacje 
polskie, które walczyły 
na frontach II wojny 
światowej 

– stosuje pojęcie Polskie 
Siły Zbrojne 
– lokalizuje w czasie: 
początek formowania się 
armii gen. Andersa (VIII 
1941) 
– lokalizuje w czasie i 
przestrzeni: bitwę o 
Narwik (V 1940), bitwę 
pod Lenino (12–13 X 
1943), bitwę pod Falaise 
(VIII 1944), zdobycie 
Berlina (IV–V 1945) 
– identyfikuje postacie: 
Stanisława Maczka, Sta-
nisława Sosabowskiego 
– przedstawia udział 
wojsk polskich w kam-
panii norweskiej w 1940 
r. 
– wymienia formacje 
zbrojne wchodzące w 
skład Polskich Sił Zbroj-
nych w Wielkiej Brytanii 
– omawia udział Polskich 
Sił Zbrojnych w walkach 
w Europie Zachodniej w 
latach 1944–1945 
 

– lokalizuje w czasie i 
przestrzeni: bitwę o 
Tobruk (VIII–XII 1941), 
bitwę pod Arnhem (IX 
1944), przełamanie Wału 
Pomorskiego (I–II 1945) 
– lokalizuje w przestrzeni 
szlak armii gen. Andersa 
– identyfikuje postacie: 
Zygmunta Szyszko-
Bohusza, Stanisława 
Kopaoskiego, Wandy 
Wasilewskiej, Zygmunta 
Berlinga, Karola Świer-
czewskiego, Stanisława 
Popławskiego 
– przedstawia udział 
wojsk polskich w wal-
kach z Niemcami we 
Francji w 1940 r. 
– omawia proces odbu-
dowy Polskich Sił Zbroj-
nych w Wielkiej Brytanii 
– przedstawia udział 
Polskich Sił Zbrojnych w 
walkach w Afryce Pół-
nocnej 
– opisuje proces formo-
wania się wojsk polskich 
u boku Armii Czerwonej 
– omawia szlak bojowy 
wojska polskiego na 
froncie wschodnim 

– identyfikuje postacie: 
Stanisława Ujejskiego, 
Jerzego Świrskiego, Ma-
riana Kukiela 
– przedstawia proces 
odbudowy polskiej armii 
we Francji  
– wyjaśnia, jakie znacze-
nie dla ludności polskiej 
przebywającej w ZSRS 
miało formowanie się 
armii gen. Andersa oraz 
jej ewakuacja na Bliski 
Wschód 
 

– ocenia wkład militarny 
Polaków w działania 
zbrojne na różnych fron-
tach II wojny światowej 
– ocenia postawę alian-
tów wobec militarnego 
zaangażowania Polaków 
w działania wojenne 
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III. Świat podczas zimnej wojny 

Powojenny podział 
świata 

 Skutki II wojny 
światowej 

 Konferencja w 
Poczdamie 

 Procesy zbrodnia-
rzy wojennych 

 Paryskie traktaty 
pokojowe 

 Powstanie ONZ 
 

– stosuje pojęcia: ludo-
bójstwo, program „czte-
rech D”, denazyfikacja, 
dekartelizacja, demokra-
tyzacja, demilitaryzacja,  
Organizacja Narodów 
Zjednoczonych, Rada 
Bezpieczeostwa, Zgro-
madzenie Ogólne ONZ, 
Powszechna deklaracja 
praw człowieka 
– lokalizuje w czasie: 
konferencję założyciel-
ską ONZ (25 IV–26 VI 
1945), uchwalenie Po-
wszechnej deklaracji 
praw człowieka (1948) 
– identyfikuje postacie: 
Józefa Stalina, Harry’ego 
Trumana, Winstona 
Churchilla 
– wyjaśnia, na czym 
polegał program „czte-
rech D” 
– wymienia główne or-
gany ONZ 
– wyjaśnia, jaką rolę w 
strukturach ONZ odgry-
wa Rada Bezpieczeostwa 
– omawia katalog praw 
człowieka określony w 
Powszechnej deklaracji 
praw człowieka 

– stosuje pojęcia: takty-
ka spalonej ziemi, Mię-
dzynarodowy Trybunał 
Wojskowy, deportacje, 
Karta Narodów Zjedno-
czonych, Międzynarodo-
wy Trybunał Sprawiedli-
wości 
– lokalizuje w czasie: 
podpisanie Karty Naro-
dów Zjednoczonych (26 
VI 1945), konferencję w 
Poczdamie (17 VII–2 VIII 
1945), procesy norym-
berskie (1946–1949), 
podpisanie paryskich 
traktatów pokojowych 
(10 II 1947) 
– lokalizuje w przestrzeni 
ziemie utracone przez 
Niemcy na podstawie 
decyzji Wielkiej Trójki 
– identyfikuje postad 
Clementa Attlee 
– przedstawia skutki 
społeczne II wojny świa-
towej 
– omawia postanowienia 
konferencji poczdam-
skiej w sprawie Niemiec 
– wyjaśnia, w jaki sposób 
ukarano niemieckich i 
japooskich zbrodniarzy 
wojennych 

– stosuje pojęcia: So-
jusznicza Rada Kontroli 
Niemiec, „błękitne heł-
my”, Rada Gospodarczo-
Społeczna, Organizacja 
Narodów Zjednoczonych 
do spraw Pomocy i Od-
budowy, Organizacja 
Narodów Zjednoczonych 
do spraw Oświaty, Nauki 
i Kultury, Organizacja 
Narodów Zjednoczonych 
do spraw Rolnictwa i 
Wyżywienia, Światowa 
Organizacja Zdrowia, 
Fundusz ONZ Pomocy 
Dzieciom 
– lokalizuje w czasie: I 
proces norymberski (XI 
1945 – X 1946), procesy 
zbrodniarzy japooskich 
(1946–1948) 
– lokalizuje w przestrzeni 
zmiany terytorialne 
przeprowadzone na 
mocy paryskich trakta-
tów pokojowych 
– identyfikuje postad 
Trygve’go Lie 
– charakteryzuje straty 
materialne poniesione 
przez paostwa europej-
skie w wyniku II wojny 
światowej 

– stosuje pojęcia: dipis,  
Międzynarodowy Trybu-
nał Wojskowy dla Dale-
kiego Wschodu, Rada 
Powiernicza 
– lokalizuje w czasie: 
powstanie Organizacji 
Narodów Zjednoczonych 
do spraw Pomocy i Od-
budowy (1943), spotka-
nie w Dumbarton Oaks 
(VIII – IX 1944), powsta-
nie Organizacji Narodów 
Zjednoczonych do spraw 
Rolnictwa i Wyżywienia 
(1945), powstanie Orga-
nizacji Narodów Zjedno-
czonych do spraw 
Oświaty, Nauki i Kultury 
(1946) 
– identyfikuje postad 
Szymona Wiesenthala 
– opisuje zmiany w spo-
sobie prowadzenia walki 
w czasie II wojny świa-
towej 
– omawia straty wśród 
światowych dóbr kultury  
– określa cele działalno-
ści agencji wyspecjalizo-
wanych ONZ  
 

– ocenia wpływ II wojny 
światowej na przemiany 
społeczne i polityczne 
powojennego świata 
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– charakteryzuje powo-
jenne migracje 
– opisuje strukturę ONZ  
– omawia zadania orga-
nów ONZ 
 

– przedstawia postano-
wienia konferencji pocz-
damskiej w kwestii repa-
racji wojennych 
– wyjaśnia, dlaczego nie 
wszyscy zbrodniarze 
wojenni zostali pocią-
gnięci do odpowiedzial-
ności za swoje działania 
– omawia zmiany teryto-
rialne, jakie przeprowa-
dzono na mocy paryskich 
traktatów pokojowych 
– przedstawia etapy 
tworzenia ONZ 
 

Rozpad koalicji 
antyhitlerowskiej 

 Nowe supermocar-
stwa 

 Ekspansja komuni-
zmu w Europie 

 Doktryna Trumana 

 Wojna domowa w 
Grecji 

 Plan Marshalla 

 Konferencja w 
Szklarskiej Porębie 

 
 
 

– stosuje pojęcia: su-
permocarstwo, żelazna 
kurtyna, zimna wojna, 
kraje demokracji ludowej 
– lokalizuje w przestrze-
ni: przebieg tzw. żelaznej 
kurtyny, paostwa demo-
kracji ludowej 
– identyfikuje postacie: 
Winstona Churchilla, 
Harry’ego Trumana 
– wyjaśnia, na czym 
polegała żelazna kurtyna 
i jakie niosła ze sobą 
konsekwencje politycz-
ne, społeczne i gospo-
darcze 
– wyjaśnia, na czym 
polegała zimna wojna 
– wymienia cechy 
paostw tzw. demokracji 

– stosuje pojęcia: układ 
dwubiegunowy, sowiety-
zacja, eksport rewolucji, 
doktryna Trumana, Eu-
ropejski Plan Odbudowy 
– plan Marshalla 
– lokalizuje w czasie: 
ogłoszenie doktryny 
Trumana (12 III 1947), 
ogłoszenie Europejskiego 
Planu Odbudowy (VI 
1947) 
– lokalizuje w przestrzeni 
paostwa, które nie 
otrzymały pomocy w 
ramach planu Marshalla 
– identyfikuje postacie: 
Josipa Broza-Tity, Geor-
ge’a Marshalla, Włady-
sława Gomułki 
– wyjaśnia, na czym 

– stosuje pojęcia: „takty-
ka salami”, Europejska 
Organizacja Współpracy 
Gospodarczej, Unia Za-
chodnioeuropejska, Ko-
minform, Rada Wzajem-
nej Pomocy Gospodar-
czej, realizm socjalistycz-
ny 
– lokalizuje w czasie: 
przemówienie W. Chur-
chilla w Fulton (5 III 
1946), powstanie Komin-
formu (1947), powołanie 
Rady Wzajemnej Pomocy 
Gospodarczej (1949) 
– identyfikuje postacie: 
Jamesa Byrnesa, Andrie-
ja Żdanowa 
– przedstawia zmiany, 
jakie nastąpiły w ukła-

– lokalizuje w czasie: 
wojnę domową w Grecji 
(1946–1949), utworzenie 
Europejskiej Organizacji 
Współpracy Gospodar-
czej (1947), powołanie 
Unii Zachodnioeuropej-
skiej (1954) 
– identyfikuje postad 
Envera Hodży 
– wyjaśnia, w jaki sposób 
komuniści przejęli wła-
dzę w Czechosłowacji 
– omawia przyczyny i 
skutki wojny domowej w 
Grecji 
– przedstawia okoliczno-
ści powstania Komin-
formu 
 

– ocenia, jakie realne 
zagrożenia dla świata 
niosła za sobą rywaliza-
cja polityczna i gospo-
darcza supermocarstw 
po zakooczeniu II wojny 
światowej 
– ocenia gospodarcze i 
polityczne skutki planu 
Marshalla 



20 
 

ludowej 
 

polegał układ dwubiegu-
nowy w stosunkach 
międzynarodowych 
– wyjaśnia, jakie działa-
nia zakładała doktryna 
Trumana 
– przedstawia założenia 
planu Marshalla 
– wyjaśnia, jakie skutki 
polityczne i gospodarcze 
przyniósł Europie Za-
chodniej plan Marshalla 
 

dzie sił na świecie po II 
wojnie światowej 
– omawia proces eks-
pansji komunizmu w 
Europie Środkowo-
Wschodniej 
– przedstawia okoliczno-
ści ogłoszenia planu 
Marshalla 
– omawia rolę RWPG 

Początki zimnej 
wojny 

 Okupacja Niemiec 

 Okupacja Austrii 

 I kryzys berlioski 

 Powstanie dwóch 
paostw niemieckich 

 Powstanie berlio-
skie 

 Powstanie NATO 

 Budowa muru ber-
lioskiego 

 Rywalizacja mo-
carstw 

 

– stosuje pojęcia: mur 
berlioski, Organizacja 
Paktu Północnoatlantyc-
kiego, Układ Warszawski 
– lokalizuje w czasie: 
proklamowanie Republi-
ki Federalną Niemiec (IX 
1949), utworzenie Nie-
mieckiej Republiki De-
mokratycznej (X 1949), 
powstanie Organizacji 
Paktu Północnoatlantyc-
kiego (4 IV 1949), zawar-
cie Układu Warszawskie-
go (1955) 
– omawia okoliczności 
powstania RFN i NRD 
– wyjaśnia, jakie cele 
przyświecały NATO w 
momencie jego powsta-
nia 
– wymienia różnice poli-
tyczne i gospodarczo-
społeczne pomiędzy RFN 

– stosuje pojęcie mosty 
powietrzne 
– lokalizuje w czasie: 
blokadę Berlina (23/24 
VI 1948–12 V 1949),  
powstanie berlioskie (VI 
1953), wybudowanie 
muru berlioskiego (VIII 
1961) 
– lokalizuje w przestrzeni 
strefy okupacyjne na 
terenie Niemiec; euro-
pejskie paostwa założy-
cielskie NATO 
– identyfikuje postacie: 
Konrada Adenauera, 
Johna F. Kennedy’ego 
– wyjaśnia, jakie działa-
nia polityczne spowo-
dowały narastanie tzw. 
zimnej wojny 
– przedstawia przyczyny, 
przebieg i skutki I kryzy-
su berlioskiego 

– stosuje pojęcia: So-
jusznicza Rada Kontroli 
Niemiec, Bizonia, Trizo-
nia, Bundeswehra 
– lokalizuje w czasie:  
powstanie Bizonii (1947), 
powstanie Trizonii (IV 
1949), podpisanie trakta-
tu pokojowego z Austrią 
(15 V 1955) 
– identyfikuje postacie: 
Waltera Ulbrichta, Otto 
Grotewohla 
– omawia politykę władz 
okupacyjnych wobec 
Niemiec w zachodnich 
strefach okupacyjnych i 
wschodniej strefie oku-
pacyjnej  
– wymienia etapy jedno-
czenia zachodnich stref 
okupacyjnych  
– wyjaśnia, dlaczego 
wybuchło powstanie 

– stosuje pojęcia: „polo-
wanie na czarownice”, 
makkartyzm 
– lokalizuje w czasie: 
powstanie Niemieckiej 
Socjalistycznej Partii 
Jedności (1946), pierw-
szą próbę jądrową prze-
prowadzoną przez ZSRS 
(IX 1949), wejście RFN do 
NATO (III 1955), wizytę 
Johna F. Kennedy’ego w 
Berlinie (1963) 
– identyfikuje postad 
Karla Rennera 
– porównuje politykę 
paostw zachodnich i 
ZSRS wobec okupowa-
nych Niemiec 
– omawia politykę 
paostw okupacyjnych 
wobec Austrii 
– wyjaśnia, czym sytu-
acja w okupowanej Au-

– ocenia, jakie realne 
zagrożenia dla świata 
niosła za sobą rywaliza-
cja militarna i polityczna 
paostw Europy Zachod-
niej i bloku wschodniego 
– ocenia polityczny wy-
dźwięk blokady Berlina w 
1948 r. 
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i NRD – omawia okoliczności 
powstania NATO 
– wyjaśnia, dlaczego 
zbudowano mur berlio-
ski i jakie były tego kon-
sekwencje 
– omawia, jak paostwa 
bloku wschodniego za-
reagowały na powstanie 
NATO 
 

berlioskie i jakie były 
jego konsekwencje 
– wyjaśnia, jakie znacze-
nie miało włączenie RFN 
do struktur NATO 
– omawia skutki rywali-
zacji USA i ZSRS w latach 
40. i 50. 
 

strii odróżniała się od tej 
w Niemczech 
 

Blok wschodni po 
śmierci Stalina 

 ZSRS po II wojnie 
światowej 

 Walka o władzę w 
ZSRS 

 Odwilż w bloku 
wschodnim 

 Powstanie węgier-
skie 

 Odprężenie w sto-
sunkach międzyna-
rodowych 

 Praska Wiosna 
 

– stosuje pojęcia: desta-
linizacja, powstanie 
węgierskie, Praska Wio-
sna 
– lokalizuje w czasie: 
powstanie węgierskie 
(X–XI 1953), Praską Wio-
snę (1968) 
– lokalizuje w przestrzeni 
kraje, w których doszło 
do protestów społecz-
nych przeciwko władzy 
komunistycznej 
– identyfikuje postacie: 
Nikity Chruszczowa, Imre 
Nagya, Leonida Breżnie-
wa, Alexandra Dubčeka 
– omawia przyczyny i 
skutki powstania węgier-
skiego 
– przedstawia przyczyny 
i skutki Praskiej Wiosny 
 

– stosuje pojęcia: odwilż, 
doktryna Breżniewa 
– lokalizuje w czasie: XX 
Zjazd KPZS (II 1956), 
inwazję wojsk Układu 
Warszawskiego na Cze-
chosłowację (20/21 VIII 
1968) 
– lokalizuje w przestrzeni 
paostwa, w których 
doszło do zbrojnej in-
terwencji wojsk sowiec-
kich 
– identyfikuje postacie: 
Jánosa Kádára, Dwighta 
Davida Eisenhowera, 
Gustáva Husáka 
– wyjaśnia, na czym 
polegała odwilż w ZSRS i 
paostwach bloku 
wschodniego 
– wyjaśnia, jaką rolę w 
procesie destalinizacji 
odegrał tajny referat N. 
Chruszczowa wygłoszony 
podczas XX Zjazdu KPZS  

– stosuje pojęcia: żda-
nowszczyzna, doktryna 
Eisenhowera 
– lokalizuje w czasie: 
śmierd J. Stalina (5 III 
1953), politykę odpręże-
nia (1957–1960) 
– identyfikuje postacie: 
Andrieja Żdanowa, Ław-
rientija Berii, Gieorgija 
Malenkowa, Wiaczesła-
wa Mołotowa, Gieorgija 
Żukowa  
– charakteryzuje politykę 
wewnętrzną w ZSRS po 
zakooczeniu II wojny 
światowej 
– przedstawia proces 
walki o władzę w ZSRS 
po śmierci J. Stalina 
– opisuje przebieg po-
wstania węgierskiego 
– przedstawia stosunek 
władz ZSRS do powstania 
na Węgrzech 
– wyjaśnia, w jaki sposób 

– lokalizuje w czasie: 
konferencję w Bandungu 
(1955), objęcie władzy w 
ZSRS przez L. Breżniewa 
(1964) 
– identyfikuje postacie: 
Ilii Erenburga, Mátyása 
Rákosiego, Pála Malétera 
– wyjaśnia, jaka polityka 
kryła się pod hasłem 
„nasilającej się walki 
klasowej” 
– omawia sytuację na 
Węgrzech po zakoocze-
niu II wojny światowej 
– wyjaśnia, w jaki sposób 
ZSRS wciągnął w rywali-
zację z Zachodem inne 
kontynenty 
 

– ocenia inwazję wojsk 
Układu Warszawskiego 
na Czechosłowację 
– ocenia wpływ kryzysów 
w paostwach bloku 
wschodniego na sytuację 
Europy Środkowo-
Wschodniej 



22 
 

– wyjaśnia, na czym 
polegało odprężenie w 
stosunkach międzynaro-
dowych w latach 50. XX 
wieku 
 

ZSRS rozpoczął proces 
rywalizacji z USA w la-
tach 50. 
– omawia przebieg Pra-
skiej Wiosny 
 

Daleki Wschód po II 
wojnie światowej 

 Wojna domowa w 
Chinach 

 Polityka wewnętrz-
na Mao Zedonga 

 Okupacja i rozwój 
Japonii 

 Wojna koreaoska 

 Korea Północna i 
Południowa 

 

– stosuje pojęcia: Wielki 
Skok, rewolucja kultural-
na 
 – lokalizuje w czasie: 
wojnę koreaoską (VI 
1950–VII 1953), rozpo-
częcie realizacji Wielkie-
go Skoku (1958), począ-
tek rewolucji kulturalnej 
(1966) 
– identyfikuje postacie: 
Mao Zedonga, Kim Ir 
Sena 
– wyjaśnia, na czym 
polegał chioski Wielki 
Skok i jakie przyniósł 
skutki gospodarcze i 
społeczne  
– omawia przejawy i 
skutki rewolucji kultural-
nej w Chinach  

– stosuje pojęcia: mao-
izm, Czerwona książecz-
ka 
 – lokalizuje w czasie: 
utworzenie Koreaoskiej 
Republiki Ludowo-
Demokratycznej i Repu-
bliki Korei (1948), pro-
klamowanie Chioskiej 
Republiki Ludowej (1 X 
1949) 
– lokalizuje w przestrzeni 
miejsca głównych kon-
fliktów na Dalekim 
Wschodzie po II wojnie 
światowej  
– identyfikuje postacie: 
Czang Kaj-szeka, Dougla-
sa MacArthura 
– charakteryzuje politykę 
wewnętrzną Mao Zed-
onga 
– omawia zmiany spo-
łeczne wywołane przeję-
ciem władzy przez ko-
munistów w Chinach 
– przedstawia rozwój 
gospodarczy Japonii po 
zakooczeniu okupacji 
amerykaoskiej 
– omawia przyczyny, 

– stosuje pojęcia: obozy 
reedukacyjne, Czerwona 
Gwardia (hunwejbini) 
 – lokalizuje w czasie: 
wznowienie wojny do-
mowej w Chinach (1946–
1949), podpisanie trakta-
tu pokojowego z Japonią 
(8 IX 1951), rozejm w 
Panmundżom (VII 1953), 
śmierd Mao Zedonga 
(1976) 
– identyfikuje postacie: 
Dalajlamy XIV, Deng 
Xiaopinga 
– opisuje okoliczności 
powstania Chioskiej 
Republiki Ludowej 
– wyjaśnia, jaką rolę 
odgrywały chioskie obo-
zy reedukacyjne w poli-
tyce społecznej Mao 
Zedonga 
– omawia sytuację w 
Chinach po śmierci Mao 
Zedonga 
– wyjaśnia, jaką rolę w 
konflikcie koreaoskim 
odegrały Chiny, ZSRS i 
USA 
– omawia okoliczności 

– stosuje pojęcie komuny 
ludowe 
 – lokalizuje w czasie: 
zajęcie Tybetu przez 
Chiny (1950), powstanie 
w Tybecie (1959) 
– identyfikuje postacie: 
Hua Guofenga, Hu 
Yaobanga, Li Syngmana 
– przedstawia sytuację 
wewnętrzną w Chinach 
po zakooczeniu II wojny 
światowej 
– omawia skutki wojny 
domowej w Chinach  
– wyjaśnia, jak władze 
chioskie rozwiązały pro-
blem Tybetu 
– wyjaśnia, jakie wyda-
rzenia przyczyniły się do 
pogorszenia stosunków 
chiosko-sowieckich 

– ocenia wpływ wojny 
koreaoskiej na później-
sze przemiany politycz-
ne, jakie zaszły w Korei 
Północnej i Południowej 
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przebieg i skutki wojny 
koreaoskiej 
 

powstania Korei Północ-
nej i Południowej 
– wyjaśnia, jakie skutki 
przyniosła Japonii ame-
rykaoska okupacja 
 

Dekolonizacja Afry-
ki i Azji 

 Przyczyny rozpadu 
systemu kolonial-
nego 

 Konflikt indochioski 

 Powstanie Indii i 
Pakistanu 

 Wojna w Algierze 

 Dekolonizacja Afry-
ki 

 Republika Połu-
dniowej Afryki 

 Kraje Trzeciego 
Świata 

– stosuje pojęcia: deko-
lonizacja, kraje Trzeciego 
Świata 
– lokalizuje w czasie: Rok 
Afryki (1960) 
– identyfikuje postacie: 
Mahatmy Gandhiego, 
Charles’a de Gaulle’a 
– podaje przyczyny roz-
padu systemu kolonial-
nego 
– omawia etapy dekolo-
nizacji Afryki 
 

– stosuje pojęcia: Indyj-
ski Kongres Narodowy, 
taktyka biernego oporu, 
apartheid 
– lokalizuje w czasie: I 
wojnę indochioską 
(1946–1954), konferen-
cję genewską (1955) 
– lokalizuje w przestrzeni 
paostwa, które powstały 
w wyniku dekolonizacji 
azjatyckich posiadłości 
kolonialnych Francji i 
Wielkiej Brytanii 
– identyfikuje postad Ho 
Szi Mina 
– omawia przyczyny, 
przebieg i skutki I wojny 
indochioskiej 
– przedstawia okoliczno-
ści powstania Indii i 
Pakistanu 
– wyjaśnia, co łączyło 
ruchy niepodległościowe 
w Afryce 
 

– stosuje pojęcia: Viet 
Minh, Ruch Paostw Nie-
zaangażowanych  
– lokalizuje w czasie: 
proklamowanie niepod-
ległości Indii i Pakistanu 
(1947), bitwę pod Dien 
Bien Phu (1954), wojnę o 
niepodległośd Algierii 
(1954–1962), konferen-
cję w Bandungu (1955) 
– lokalizuje w przestrzeni 
obszary Azji, na których 
wystąpiły konflikty 
zbrojne w czasie dekolo-
nizacji 
– identyfikuje postad 
Ahmeda Sukarno 
– przedstawia różnice w 
polityce wobec kolonii 
prowadzonej przez W. 
Brytanię i Francję 
– opisuje relacje indyj-
sko-pakistaoskie po 
uzyskaniu niepodległości 
przez oba paostwa 
– omawia przyczyny, 
przebieg i skutki wojny w 
Algierze 
– wyjaśnia, w jakich 
okolicznościach utwo-

– stosuje pojęcia: Brytyj-
ska Wspólnota Narodów, 
Unia Francuska, powsta-
nie Mau Mau, Organiza-
cja Jedności Afrykaoskiej, 
Unia Afrykaoska 
– lokalizuje w czasie: 
powstanie Demokra-
tycznej Republiki Wiet-
namu (IX 1945), wojny o 
Kaszmir (1947, 1965, 
1971, 1999), powołanie 
Organizacji Jedności 
Afrykaoskiej (1963) 
– identyfikuje postacie: 
Ahmeda Ben Belli, Kwa-
me Nkrumaha, Jomo 
Kenyatty 
– wyjaśnia, w jakich 
okolicznościach Indone-
zja proklamowała nie-
podległośd 
– wyjaśnia, w jakich 
okolicznościach uznano 
niepodległośd Malajów 
– porównuje przebieg 
procesów dekolonizacyj-
nych w Afryce i Azji 
 

– ocenia proces dekolo-
nizacji i jego wpływ na 
sytuację geopolityczną 
na świecie 
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rzono Republikę Połu-
dniowej Afryki 
– wyjaśnia, w jaki sposób 
rywalizacja między kra-
jami zachodnimi i ZSRS 
wpłynęła na losy innych 
kontynentów 
 

Konflikty na Bliskim 
Wschodzie 

 Powstanie paostwa 
żydowskiego 

 Niepodległy Izrael 

 Dekolonizacja  

 Bliskiego Wschodu 

 Kryzys sueski 

 Wojna sześcio-
dniowa 

 Wojna Jom Kippur 

 Układ w Camp 
David 

 Organizacja Wy-
zwolenia Palestyny 

 Rewolucja islamska 
w Iranie 

– stosuje pojęcie funda-
mentaliści 
– lokalizuje w czasie: 
proklamowanie paostwa 
Izrael (V 1948), układ w 
Camp David (1978) 
– identyfikuje postacie: 
Dawida Ben Guriona, 
Richarda Nixona, Leoni-
da Breżniewa, Jasera 
Arafata, Saddama Husaj-
na 
– opisuje okoliczności 
powstania paostwa Izra-
el 
– wyjaśnia, jakie znacze-
nie dla stabilizacji sto-
sunków bliskowschod-
nich miał układ w Camp 
David 
 

– stosuje pojęcia: Orga-
nizacja Wyzwolenia 
Palestyny, intifada, Au-
tonomia Palestyoska  
– lokalizuje w czasie: 
wojnę o niepodległośd 
Izraela (1948–1949), 
kryzys sueski (X 1956), 
wojnę sześciodniową (VI 
1967), wojnę Jom Kippur 
(X 1973), rewolucję w 
Iranie (1979) 
– identyfikuje postacie: 
Menachema Begina, 
Gamala Abdela Nasera, 
Goldę Meir, Billa Clinto-
na 
– wymienia wojny, jakie 
toczył Izrael z paostwami 
arabskimi 
– omawia cele i działal-
nośd Organizacji Wyzwo-
lenia Palestyny 
– omawia przyczyny i 
skutki rewolucji islam-
skiej w Iranie 
– wymienia skutki kryzy-
su sueskiego dla Francji, 
Wielkiej Brytanii i Egiptu 

– stosuje pojęcia: kibuc, 
idea panarabska, ajatol-
lah 
– lokalizuje w czasie:  
nacjonalizację Kanału 
Sueskiego (1956), wojnę 
iracko-iraoską (1980–
1988), I intifadę (1987) 
– lokalizuje w przestrzeni 
tereny zajęte przez Izrael 
podczas wojny sześcio-
dniowej, ziemie zajęte 
przez Izrael podczas 
wojny Jom Kippur 
– identyfikuje postacie: 
Moszego Dajana, Anwa-
ra as-Sadata, Jimmy’ego 
Cartera, Hosniego Muba-
raka 
– wyjaśnia, jak na po-
wstanie Izraela zareago-
wała ludnośd arabska 
– przedstawia funkcjo-
nowanie paostwa izrael-
skiego w początkach 
jego istnienia 
– wyjaśnia, jak doszło do 
kryzysu sueskiego i jakie 
były jego konsekwencje 

– stosuje pojęcia: Irgun, 
Hagana, „biała rewolu-
cja” 
– lokalizuje w czasie: 
rewolucję w Egipcie 
(1952), zamach w Mona-
chium (1972), pokój 
izraelsko-egipski w Wa-
szyngtonie (1979), poro-
zumienie z Oslo (1993) 
– identyfikuje postacie: 
Faruka I, Mohammada 
Rezy Pahlawiego, Ruhol-
laha Chomejniego 
– przedstawia sytuację w 
Palestynie po zakoocze-
niu II wojny światowej 
– omawia proces deko-
lonizacji Bliskiego 
Wschodu 
– wyjaśnia, jaką rolę w 
konfliktach izraelsko- 
arabskich odgrywał ZSRS 
– wyjaśnia, jakie skutki 
miała zmiana taktyki 
działania Palestyoczyków 
przeciwko Izraelowi w 
czasie intifady 
– wyjaśnia, jaką rolę w 

– ocenia wpływ konflik-
tów izraelsko-arabskich 
na sytuację geopolitycz-
ną w regionie i na świe-
cie 
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 – wyjaśnia, jak na kryzys 
sueski zareagowały pao-
stwa zachodnie i ZSRS 
– przedstawia przyczyny 
i skutki wojny sześcio-
dniowej 
– omawia przyczyny i 
skutki wojny Jom Kippur 
 

zimnowojennej rywaliza-
cji pomiędzy USA i ZSRS 
odegrały konflikty na 
Bliskim Wschodzie 

Zimna wojna w 
latach 60. i 70. 

 Rywalizacja 
Wschód–Zachód 

 Wyścig zbrojeo 

 Kryzys kubaoski 

 Wojna w Wietna-
mie 

 Konflikty w Laosie i 
Kambodży 

 Wzrost wpływów 
ZSRS na świecie 

 Odprężenie 
 
 
 
 
 
 

– stosuje pojęcie wyścig 
zbrojeo 
– lokalizuje w czasie: 
kryzys kubaoski (1962), 
Konferencję Bezpieczeo-
stwa i Współpracy w 
Europie (1973–1975) 
– identyfikuje postacie: 
Nikity Chruszczowa, 
Johna Fitzgeralda Ken-
nedy’ego, Fidela Castro 
– wyjaśnia, na czym 
polegał zimnowojenny 
wyścig zbrojeo 
– wyjaśnia, jaką rolę w 
kryzysie kubaoskim ode-
grała rywalizacja między 
USA i ZSRS 
 
 

– stosuje pojęcia: Viet-
cong, efekt domina 
– lokalizuje w czasie: 
przejęcie władzy na 
Kubie przez Fidela Castro 
(1959), incydent w Zato-
ce Tonkijskiej (1964), 
uznanie polskiej granicy 
zachodniej przez RFN 
(1970), zawieszenie 
broni w wojnie wietnam-
skiej (1973) 
– lokalizuje w przestrzeni 
paostwa, w których 
doszło do przejęcia wła-
dzy przez siły komuni-
styczne  
– identyfikuje postacie: 
Ernesta Che Guevary, 
Leonida Breżniewa, Ho 
Szi Mina 
– omawia przyczyny, 
przebieg i skutki kryzysu 
kubaoskiego 
– wyjaśnia, dlaczego USA 
zaangażowały się w 
wojnę w Wietnamie 
– omawia działania ZSRS, 

– stosuje pojęcia: tzw. 
gorąca linia, szlak Ho Szi 
Mina 
– lokalizuje w czasie: 
desant w Zatoce Świo 
(1961), lądowanie na 
Księżycu (1969), podpi-
sanie układu Salt I (1972) 
i Salt II (1979), dyktaturę 
Czerwonych Khmerów 
(1975–1979) 
– identyfikuje postacie: 
Jurija Gagarina, Neila 
Armstronga, Lyndona B. 
Johnsona, Richarda 
Nixona, Geralda Forda 

– charakteryzuje rywa-
lizację Wchód–Zachód w 
latach 60. XX w. 
– opisuje przebieg wojny 
w Wietnamie 
– omawia przejawy poli-
tyki odprężenia w latach 
70. XX w. 
– wyjaśnia, jak rozwój 
broni jądrowej wpłynął 
na konflikty zimnowo-

– stosuje pojęcie sandi-
niści 
– lokalizuje w czasie: lot 
w Kosmos Jurija Gagari-
na (1961), przejęcie 
władzy przez Leonida 
Breżniewa (1966), ofen-
sywę „Tet” (1968), woj-
nę domową w Kambodży 
(1970–1975), zamachu 
stanu w Chile (1973), 
wybuch rewolucji w 
Nikaragui (1979)  
– identyfikuje postacie: 
Lon Nola, Pol Pota, Sa-
lvadora Allende, Augusta 
Pinocheta, Luisa Somozę 
– wyjaśnia, jaką rolę w 
rywalizacji między 
Wschodem i Zachodem 
odgrywał podbój kosmo-
su 
– omawia sytuację w 
Wietnamie po klęsce 
Francji w Indochinach 
– przedstawia konflikty 
w Laosie i Kambodży 
 

– ocenia interwencję 
USA w Wietnamie 
– ocenia konsekwencje, 
jakie niósł za sobą wyścig 
zbrojeo 
– ocenia konsekwencje 
politycznej rywalizacji 
Wchód–Zachód w latach 
60. 
– ocenia konsekwencje 
polityczne wzrostu 
wpływów ZSRS na świe-
cie w latach 60. i 70. 



26 
 

które zmierzały do 
zwiększenia jego wpły-
wów w świecie lat 70. 
 

jenne 
– przedstawia etapy 
amerykaoskiego zaanga-
żowania w wojnę w 
Wietnamie 
 

USA i Europa Za-
chodnia podczas 
zimnej wojny 

 RFN i Włochy 

 Stare mocarstwa 

 Rewolucja goździ-
ków 

 Zmiany w Grecji i 
Hiszpanii 

 Początki integracji 
europejskiej 

 Od EWG do Rady 
Europejskiej 

 Stany Zjednoczone 
w latach 60. 

 Ameryka po wojnie 
wietnamskiej 

 
 
 

– stosuje pojęcia: Euro-
pejska Wspólnota Węgla 
i Stali, Europejska 
Wspólnota Gospodarcza, 
Rada Europejska, Parla-
ment Europejski 
– lokalizuje w czasie: 
powstanie Europejskiej 
Wspólnoty Węgla i Stali 
(1952), traktaty rzymskie 
(1957) 
– lokalizuje w przestrzeni 
paostwa założycielskie 
EWWiS 
 – identyfikuje postacie: 
Roberta Schumana, 
Konrada Adenauera, 
Johna F. Kennedy’ego 
– wymienia etapy inte-
gracji paostw Europy 
Zachodniej 
 

– stosuje pojęcia: junta, 
plan Schumana, Rada 
Europy, Europejska Kon-
wencja Praw Człowieka, 
Europejski Trybunał 
Praw Człowieka, Euro-
pejska Wspólnota Energii 
Atomowej 
– lokalizuje w czasie: 
plan Schumana (1950), 
przyjęcie Europejskiej 
Konwencji Praw Czło-
wieka (1950), II wojnę 
indochioską (1955–1975) 
– lokalizuje w przestrzeni 
paostwa, które wstąpiły 
do EWG w latach 1973–
1986 
 – identyfikuje postacie: 
Jeana Moneta, Alcida de 
Gasperiego, Paula-
Henriego Spaaka, Ri-
charda Nixona 
– przedstawia początki 
integracji europejskiej 
– omawia funkcjonowa-
nie EWG do kooca lat 70. 
– omawia skutki, jakie 
przyniosła USA wojna w 
Wietnamie 
 

– stosuje pojęcia: rewo-
lucja goździków, kraje 
Beneluksu, Europejska 
Organizacja Współpracy 
Gospodarczej, Organiza-
cja Współpracy Gospo-
darczej i Rozwoju, Unia 
Zachodnioeuropejska, 
afera „Watergate”, im-
peachment 
– lokalizuje w czasie: 
utworzenie Europejskiej 
Organizacji Współpracy 
Gospodarczej (1948), 
utworzenie Rady Europy 
(1949), zamach stanu w 
Grecji (1967), aferę „Wa-
tergate” (1972), rewolu-
cję goździków (1974), 
powrót Burbonów na 
tron Hiszpanii (1975), 
pierwsze wybory do 
Parlamentu Europejskie-
go (1979) 
– identyfikuje postacie: 
Willy’ego Brandta, Juana 
Carlosa 
– omawia sytuację poli-
tyczną w RFN  
– charakteryzuje sytu-
ację polityczną w Wiel-

– stosuje pojęcie junta 
tzw. czarnych pułkowni-
ków 
– lokalizuje w czasie: 
Kongres Europy w Hadze 
(1948), objęcie tronu 
przez Elżbietę II (1952), V 
Republikę we Francji 
(1959–1969), zamach w 
Dallas (1963), juntę tzw. 
czarnych pułkowników 
(1967–1974), podpisanie 
przez RFN układów o 
wzajemnych stosunkach 
z ZSRS oraz PRL (1970),  
kryzys paliwowy (1973), 
pierwsze demokratyczne 
wybory w Hiszpanii 
(1977) 
– identyfikuje postacie: 
Antónia de Oliveiry Sala-
zara, Lyndona B. Johnso-
na 
– przedstawia sytuację 
polityczną we Włoszech 
– przedstawia przyczyny 
i skutki rewolucji goździ-
ków w Portugalii 
– omawia przyczyny i 
skutki kryzysu paliwowe-
go 

– ocenia politykę we-
wnętrzną i zagraniczną J. 
F. Kennedy’ego oraz L. B. 
Johnsona 
– ocenia polityczne i 
gospodarcze znaczenie 
integracji europejskiej 
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kiej Brytanii i Francji 
– omawia przemiany 
polityczne, jakie zaszły w 
Grecji i Hiszpanii 
– charakteryzuje sytu-
ację polityczną w USA 
– wyjaśnia, jaki wpływ na 
sytuację polityczną w 
USA miała afera „Water-
gate” 
 

– porównuje sytuację 
polityczno-gospodarczą 
w paostwach Europy 
Zachodniej po II wojnie 
światowej 
 

Przemiany społecz-
ne i kulturowe 

 Rewolucja obycza-
jowa 

 Muzyka rockowa 

 Popart 

 Ruchy kontestator-
skie 

 Bunty studenckie 

 Ruchy feministycz-
ne 

 Terroryzm politycz-
ny 

 Walka z segregacją 
rasową 

 Przemiany w Ko-
ściele katolickim 

 

– stosuje pojęcia: rewo-
lucja obyczajowa, pacy-
fizm, feminizm, rasizm, 
laicyzacja 
– lokalizuje w czasie: 
Sobór Watykaoski II 
(1962–1965) 
– przedstawia, na czym 
polegała rewolucja oby-
czajowa lat 60. i 70. XX 
w. 
– wymienia zmiany w 
Kościele katolickim, 
które były rezultatem 
obrad Soboru Watykao-
skiego II 
 

– stosuje pojęcia: „zgni-
ły” Zachód, subkultura, 
hipisi, kontrkultura, re-
wolucja seksualna, se-
gregacja rasowa, Afro-
amerykanie, ruch eku-
meniczny 
– lokalizuje w czasie: 
zniesienie segregacji 
rasowej w USA (1964), 
bunty studenckie (1968)  
– identyfikuje postad 
Martina Luthera Kinga 
– wyjaśnia, dlaczego 
doszło do rewolucji oby-
czajowej na przełomie 
lat 60. i 70. XX w. 
– charakteryzuje kontr-
kulturę lat 60. i 70. XX w. 
– wymienia zjawiska i 
procesy, które doprowa-
dziły do buntów stu-
denckich w 1968 r. 
– omawia przyczyny 
narodzin ruchów femini-
stycznych 

– stosuje pojęcia: ruch 
kontestatorski, popart, 
terroryzm polityczny 
– lokalizuje w czasie: 
marsz na Waszyngton 
(1963), festiwal w Wo-
odstock (1969) 
– identyfikuje postacie: 
Andy’ego Warhola, Jana 
XXIII, Pawła VI 
– charakteryzuje ruch 
hipisowski 
– wyjaśnia, dlaczego 
muzyka rockowa stała 
się symbolem nowej 
epoki 
– wymienia ruchy konte-
statorskie, jakie pojawiły 
się w latach 60. i 70. XX 
w. 
– wyjaśnia, jakie czynniki 
miały wpływ na powsta-
nie popartu 
– wymienia lewackie 
organizacje terrorystycz-
ne, które działały w Eu-

– stosuje pojęcia: Ku-
Klux-Klan, teologia wy-
zwolenia 
– identyfikuje postacie: 
związane z ruchami kon-
testatorskimi, Betty 
Friedan, Gustava Gutié-
rreza 
– wyjaśnia, jak doszło do 
pojawienia się terrory-
zmu lewackiego 
– przedstawia metody 
walki z rasizmem, jakie 
stosowali amerykaoscy 
działacze na rzecz praw 
obywatelskich w latach 
60. i 70. 
– wyjaśnia, na czym 
polegała teologia wy-
zwolenia 
 

– ocenia, jaki wpływ na 
zachodnie społeczeo-
stwa miała rewolucja 
obyczajowa 
– ocenia, czy Sobór Wa-
tykaoski II był przeło-
mowym wydarzeniem w 
historii Kościoła katolic-
kiego 
– ocenia zmianę roli 
kobiet w życiu społe-
czeostw zachodnich 
– ocenia stosunek 
paostw i społeczeostw 
do działalności organiza-
cji  
terrorystycznych 
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– wyjaśnia, na czym 
polegała rewolucja sek-
sualna w latach 60. XX w. 
i jakie były jej skutki 
 

ropie w latach 70. i 80. 
– omawia proces walki z 
segregacją rasową w 
USA 
– charakteryzuje prze-
miany w Kościele kato-
lickim przeprowadzone 
w wyniku obrad Soboru 
Watykaoskiego II 
 

IV. Polska pod władza komunistów 

Początki rządów 
komunistów 

 Nowe granice 

 Przesiedlenia lud-

ności 

 Represje nowych 

władz 

 Akcja „Wisła” 

 Pogrom kielecki 

 Przejęcie władzy w 
paostwie przez ko-
munistów 

 Referendum ludo-

we 

 Wybory do Sejmu 
Ustawodawczego 

– stosuje pojęcia: Ziemie 
Odzyskane, Tymczasowy 
Rząd Jedności Narodo-
wej, referendum ludowe, 
Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza 
– lokalizuje w czasie: 
powstanie Tymczasowe-
go Rządu Jedności Naro-
dowej (28 VI 1945), refe-
rendum ludowe (30 VI 
1946), powstanie Pol-
skiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej (XII 1948) 
– lokalizuje w przestrzeni 
tereny, które Polska 
straciła, oraz tereny, 
które zyskała po II wojnie 
światowej 
– identyfikuje postacie: 
Stanisława Mikołajczyka, 
Bolesława Bieruta 
– wymienia przyczyny i 
skutki powojennej mi-
gracji ludności na zie-

– stosuje pojęcia: reemi-
granci, repatrianci, akcja 
„Wisła”, autochtoni, 
Milicja Obywatelska, 
pogrom kielecki 
– lokalizuje w czasie: 
zawarcie układu polsko-
sowieckiego (16 VIII 
1945), powojenne prze-
siedlenia ludności 
(1945–1947), pogrom 
kielecki (VII 1946), wybo-
ry do Sejmu Ustawo-
dawczego (19 I 1947), 
akcję „Wisła” (I–VII 
1947) 
– identyfikuje postacie: 
Edwarda Osóbki-
Morawskiego, Włady-
sława Gomułki, Józefa 
Cyrankiewicza 
– omawia zmiany teryto-
rialne, jakie objęły Polskę 
po II wojnie światowej 
– przedstawia przyczyny, 

– stosuje pojęcia: Mini-
sterstwo Bezpieczeostwa 
Publicznego, testament 
Polski Walczącej 
– lokalizuje w czasie: 
rozwiązanie się Rady 
Jedności Narodowej (1 
VII 1945), podpisanie 
układu o przyjaźni mię-
dzy Polską a Czechosło-
wacją (III 1947), ucieczkę 
S. Mikołajczyka (X 1947), 
zawarcie układu Polski z 
NRD (1950) oraz z RFN 
(1970) 
– identyfikuje postad 
Stanisława Radkiewicza 
– wyjaśnia, w jaki sposób 
uregulowano kwestie 
granic Polski po II wojny 
światowej 
– charakteryzuje prze-
siedlenia ludności na 
ziemiach polskich po 
zakooczeniu wojny 

– lokalizuje w czasie: 
cofnięcie poparcia alian-
tów zachodnich dla rzą-
du emigracyjnego (5 VII 
1945), założenie Polskie-
go Stronnictwa Ludowe-
go (VIII 1945) 
– wyjaśnia, jaki stosunek 
do referendum ludowe-
go miały partie politycz-
ne i ugrupowania pod-
ziemne przeciwne ko-
munistom 
– charakteryzuje sytu-
ację polityczną w pao-
stwie polskim w latach 
1945–1947 
 
 

– ocenia postawy Pola-
ków wobec nowej wła-
dzy 
– ocenia skutecznośd 
działao podejmowanych 
przez komunistów w celu 
przejęcia władzy w Pol-
sce 
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miach polskich 
– wyjaśnia, kogo i w jaki 
sposób represjonowała 
władza komunistyczna w 
powojennej Polsce 
– omawia przyczyny i 
skutki referendum ludo-
wego w 1946 r. 
 
 

cele i skutki akcji „Wisła”  
– wyjaśnia, jakie były 
przyczyny pogromu 
kieleckiego 
– wymienia etapy przej-
mowania władzy w pao-
stwie przez komunistów 
 
 

– omawia proces przej-
mowania władzy w pao-
stwie przez komunistów 
– wyjaśnia, jaką rolę w 
powojennej Polsce od-
grywało PSL 
– przedstawia metody 
przejmowania władzy w 
Polsce przez komunistów 
– opisuje okoliczności, w 
jakich doszło do pierw-
szych powojennych wy-
borów do Sejmu Usta-
wodawczego 
 

Opór wobec nowej 
władzy 

 Opozycja wobec 
władzy komuni-
stycznej 

 Obława augustow-
ska 

 Rząd Rzeczypospo-
litej na uchodźstwie 

 Podziemie antyko-
munistyczne 

 Żołnierze niezłomni 
 

– stosuje pojęcia: żołnie-
rze niezłomni, podziemie 
antykomunistyczne 
– identyfikuje postacie: 
Bolesława Bieruta, Le-
opolda Okulickiego ps. 
Niedźwiadek, Augusta 
Emila Fieldorfa ps. Nil, 
Danuty Siedzikówny ps. 
Inka, Feliksa Selmanowi-
cza ps. Zagooczyk, Wi-
tolda Pileckiego 
– przedstawia metody, 
jakimi komuniści walczyli 
z opozycją polityczną i 
podziemiem niepodle-
głościowym 
 

– stosuje pojęcia: mała 
konstytucja, Zrzeszenie 
„Wolnośd i Niezawi-
słośd”, ugrupowania 
„Nie”, Narodowe Siły 
Zbrojne 
– lokalizuje w czasie: 
działalnośd Zrzeszenia 
„Wolnośd i Niezawisłośd” 
(IX 1945–1947), uchwa-
lenie małej konstytucji 
(19 II 1947) 
– lokalizuje w przestrzeni 
obszary, na których naj-
intensywniej działało 
podziemie antykomuni-
styczne 
– identyfikuje postacie: 
Jana Rzepeckiego, Zyg-
munta Szendzielarza ps. 
Łupaszka, Jana Rodowi-
cza ps. Anoda 

– stosuje pojęcia: obła-
wa augustowska, Naro-
dowe Zjednoczenie Woj-
skowe 
– lokalizuje w czasie: 
obławę augustowską (VII 
1945) 
– lokalizuje w przestrzeni 
tereny, na których dzia-
łały oddziały UPA 
– identyfikuje postacie: 
Władysława Raczkiewi-
cza, Tomasza Arciszew-
skiego, Augusta Zalew-
skiego, Stanisława 
Ostrowskiego, Edwarda 
Raczyoskiego, Kazimierza 
Sabbata, Kazimierza 
Kaczorowskiego, Jerzego 
Giedroycia, Józefa Fran-
czaka ps. Lalek 
– wyjaśnia, dlaczego 

– stosuje pojęcie Delega-
tura Zagraniczna WiN 
– lokalizuje w czasie: 
działalnośd Delegatury 
Zagranicznej WiN (1946–
1953), „proces genera-
łów” (1951) 
– identyfikuje postacie: 
Jerzego Kirchmayera, 
Stefana Mossora, Fran-
ciszka Hermana, Stani-
sława Tatara, Mariana 
Utnika, Mariana Berna-
ciaka ps. Orlik, Hieroni-
ma Dekutowskiego ps. 
Zapora, Franciszka Ja-
skulskiego ps. Zagooczyk, 
Franciszka Niepokólczyc-
kiego, Wincentego Kwie-
cioskiego, Łukasza Cie-
plioskiego, Tadeusza 
Danilewicza, Stanisława 

– ocenia skutecznośd 
działalności opozycji 
antykomunistycznej 
– ocenia postawę społe-
czeostwa polskiego wo-
bec działao antykomuni-
stycznego podziemia 
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– omawia założenia 
ustrojowe wprowadzone 
przez małą konstytucję z 
1947 r. 
– wymienia organizacje 
działające w ramach 
podziemia antykomuni-
stycznego 
– omawia przykłady 
żołnierzy niezłomnych, 
ich działania i losy 
 

doszło do obławy augu-
stowskiej i jakie były jej 
skutki 
– wyjaśnia, w jaki sposób 
władze walczyły z pod-
ziemiem antykomuni-
stycznym 
 

Kasznicy 
– omawia sytuację władz 
polskich na uchodźstwie 
– przedstawia powojen-
ne losy żołnierzy Polskich 
Sił Zbrojnych 
– omawia działalnośd 
polskiego podziemia 
antykomunistycznego w 
latach 1945–1948 
 

Powojenna odbu-
dowa kraju 

 Straty wojenne 

 Bilans II wojny 
światowej 

 Odbudowa War-
szawy 

 Reforma rolna 

 Próba kolektywiza-
cji 

 Nacjonalizacja 

 Handel 

 Sytuacja życiowa 
ludności 

 Plan trzyletni 

 Szkolnictwo 

– stosuje pojęcia: refor-
ma rolna, gospodarka 
centralnie planowana, 
nacjonalizacja, plan 
trzyletni 
– lokalizuje w czasie: 
wydanie dekretu o re-
formie rolnej (6 IX 1944), 
uchwalenie ustawy o 
nacjonalizacji (3 I 1946), 
plan trzyletni (1947–
1949) 
– przedstawia założenia i 
sposób realizacji reformy 
rolnej 
– wyjaśnia, na czym 
polegała gospodarka 
centralnie planowana 
 

– stosuje pojęcia: kolek-
tywizacja, Paostwowe 
Gospodarstwa Rolne, 
„bitwa o handel” 
– lokalizuje w czasie: 
„bitwę o handel” (IV 
1947), utworzenie Pao-
stwowych Gospodarstw 
Rolnych (1949) 
– omawia straty infra-
strukturalne i demogra-
ficzne, jakie poniosła 
Polska w wyniku II wojny 
światowej 
– omawia proces kolek-
tywizacji polskiej wsi 
– opisuje proces nacjo-
nalizacji przeprowadzony 
przez władze komuni-
styczne 
– przedstawia założenia i 
realizację planu trzylet-
niego 
 

– stosuje pojęcia: Rolni-
cze Spółdzielnie Produk-
cyjne, współzawodnic-
two pracy 
– lokalizuje w czasie: 
powstanie Ministerstwa 
Odbudowy (IV 1945), 
wprowadzenie obowiąz-
kowego szkolnictwa 
podstawowego (1948) 
– identyfikuje postad 
Wincentego Pstrowskie-
go 
– przedstawia działania, 
jakie podjęto po zakoo-
czeniu wojny w celu 
odbudowy kraju ze 
zniszczeo 
– wyjaśnia, dlaczego 
proces kolektywizacji w 
Polsce zakooczył się 
fiaskiem 
– omawia tzw. „bitwę o 
handel” i jej gospodarcze 
konsekwencje 

– stosuje pojęcie Organi-
zacja Narodów Zjedno-
czonych do spraw Pomo-
cy i Odbudowy 
– lokalizuje w czasie: 
uchwalenie ustawy o 
obowiązku bezpłatnej 
nauki dla analfabetów i 
półanalfabetów (1949) 
– omawia organizację 
szkolnictwa w powojen-
nej Polsce 
 

– ocenia skutecznośd 
działao nowej władzy 
zmierzających do odbu-
dowy powojennej Polski 
– ocenia postawy Pola-
ków wobec reform prze-
prowadzanych przez 
nowa władzę 



31 
 

– wyjaśnia, na czym 
polegało współzawod-
nictwo pracy 
 

Stalinizm w Polsce  Powstanie PZPR 

 Kult jednostki 

 Prześladowania 
Kościoła katolickie-
go 

 Indoktrynacja mło-
dzieży 

 Konstytucja PRL 

 Plan sześcioletni 

 Radio Wolna Euro-
pa 

 Socrealizm 
 
 

– stosuje pojęcia: stali-
nizm, kult jednostki, 
Polska Rzeczpospolita 
Ludowa, plan sześcioletni 
– lokalizuje w czasie: 
powstanie Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotni-
czej (XII 1948), plan sze-
ścioletni (1950–1955), 
uchwalenie konstytucji 
PRL (22 VII 1952) 
– identyfikuje postacie: 
Bolesława Bieruta, Ste-
fana Wyszyoskiego 
– omawia przejawy kultu 
jednostki w powojennej 
Polsce 
– opisuje system poli-
tyczny PRL wprowadzony 
przez konstytucję z 1952 
r. 
– wyjaśnia, jakie konse-
kwencje gospodarcze i 
społeczne przyniósł plan 
sześcioletni 
 

– stosuje pojęcia: Zwią-
zek Młodzieży Polskiej, 
socrealizm, gospodarka 
socjalistyczna  
– lokalizuje w czasie: 
socrealizm (1949–1956), 
uchwałę o wymianie 
pieniędzy (1950), inter-
nowanie prymasa S. 
Wyszyoskiego (1953–
1956) 
– identyfikuje postad 
Józefa Cyrankiewicza  
– omawia okoliczności 
powstania PZPR 
– wyjaśnia, jakie cele 
miały organizacje mło-
dzieżowe zakładane 
przez komunistyczne 
władze 
– charakteryzuje założe-
nia i realizację planu 
sześcioletniego 
– przedstawia socrealizm 
w polskiej kulturze 
– wyjaśnia, w jakim celu 
wprowadzono w 1950 r. 
reformę walutową 
 

– stosuje pojęcia: no-
menklatura, Służba Pol-
sce, Ochotnicze Hufce 
Pracy, Radio Wolna 
Europa 
– lokalizuje w czasie: 
objęcie funkcji prymasa 
Polski przez S. Wyszyo-
skiego (X 1948), wydanie 
dekretu o ochronie wol-
ności sumienia (1949), 
powstanie Radia Wolna 
Europa (1949), wysto-
sowanie przez biskupów 
listu do władz PRL Non 
possumus (III 1953) 
– identyfikuje postacie: 
Jakuba Bermana, Hilare-
go Minca, Jana Nowaka-
Jezioraoskiego 
– wyjaśnia, na czym 
polegała nomenklatura  
– przedstawia organiza-
cje, które służyły komu-
nistycznej władzy do 
osłabienia wpływów 
Kościoła katolickiego 
– omawia politykę władz 
komunistycznych wobec 
Kościoła katolickiego 
– wyjaśnia, które organi-
zacje służyły indoktryna-
cji młodzieży 

– stosuje pojęcie ruch 
księży-patriotów 
– lokalizuje w czasie:  
powstanie Stowarzysze-
nia PAX (1947), powsta-
nie ruchu księży-
patriotów (1949), prze-
jęcie przez paostwo 
Caritas i majątków ko-
ścielnych (1950), podpi-
sanie porozumienia 
między rządem a Episko-
patem (IV 1950) 
– identyfikuje postacie: 
Bolesława Piaseckiego, 
Czesława Kaczmarka, 
Józefa Światły 
– wyjaśnia, jaką rolę w 
życiu Polaków w PRL 
odgrywało Radio Wolna 
Europa 
– wyjaśnia, w jaki sposób 
socrealizm odzwiercie-
dlał ideologiczne założe-
nia systemu politycznego 
PRL 
 

– ocenia, czy Polska w 
latach 1947–1956 była 
paostwem totalitarnym 
– ocenia relacje między 
paostwem a Kościołem 
katolickim w okresie 
stalinowskim 
– ocenia okres stalinizmu 
w Polsce 
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Odwilż i polski 
Październik 

 Początki odwilży 

 Antykomunistyczny 
bunt w Poznaniu 

 Polski Październik 

 Początek rządów 
Gomułki 

 Sytuacja gospodar-
cza 

 Kultura w okresie 
rządów Gomułki 

 Rozwój sztuki fil-
mowej 

 

– stosuje pojęcia: po-
znaoski Czerwiec, odwilż 
październikowa 
– lokalizuje w czasie: 
poznaoski Czerwiec (28–
30 VI 1956), VIII Plenum 
KC PZPR (X 1956) 
– identyfikuje postacie: 
Władysława Gomułki, 
Stanisława Mrożka, Wi-
sławy Szymborskiej, 
Andrzeja Wajdy 
– przedstawia przyczyny, 
przebieg i skutki poznao-
skiego Czerwca 
– wyjaśnia, na czym 
polegała odwilż paź-
dziernikowa 
 

– stosuje pojęcia: „pol-
ska droga do socjali-
zmu”, polska szkoła 
plakatu, polska szkoła 
filmowa 
– lokalizuje w czasie: 
śmierd B. Bieruta (III 
1956), koniec odwilży 
październikowej (1957) 
– identyfikuje postacie: 
Józefa Cyrankiewicza, 
Tadeusza Kantora, Tade-
usza Różewicza, Zbi-
gniewa Cybulskiego 
– przedstawia okoliczno-
ści, które w 1956 r. do-
prowadziły do przejęcia 
władzy przez W. Gomuł-
kę 
– wymienia najważniej-
sze osiągnięcia polskiej 
kultury okresu odwilży 
 

– stosuje pojęcia: Klub 
Krzywego Koła, big-beat, 
bikiniarze 
– lokalizuje w czasie: 
powstanie Klubu Krzy-
wego Koła (1955), opu-
blikowanie Poematu dla 
dorosłych Adama Waży-
ka (VIII 1955) 
– identyfikuje postacie: 
Adama Ważyka, Włady-
sława Hasiora, Marka 
Hłaski, Edwarda Stachu-
ry, Stanisława Lema, 
Kazimierza Kutza 
– wyjaśnia, jaki wpływ na 
przemiany polityczne w 
1956 r. miała trudna 
sytuacja gospodarcza 
– omawia proces desta-
linizacji Polski 
– charakteryzuje począ-
tek rządów W. Gomułki 
– omawia osiągnięcia 
polskiej sztuki i literatury 
lat 60. XX w. 
– przedstawia osiągnię-
cia polskiej sztuki filmo-
wej 
 

– stosuje pojęcia: nato-
lioczycy, puławianie, 
Zmilitaryzowane Odwo-
dy Milicji Obywatelskiej, 
akcja łączenia rodzin 
– lokalizuje w czasie: 
powołanie Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych 
(1954), reaktywowanie 
ZHP (1956), podpisanie 
porozumienia z ZSRS 
(1957), pierwszy Mię-
dzynarodowy Festiwal 
Piosenki (1961), pierw-
szy Krajowy Festiwal 
Piosenki Polskiej w Opo-
lu (1963) 
– identyfikuje postacie: 
Leopolda Tyrmanda, 
Romka Strzałkowskiego, 
Stanisława Stommy, 
Stefana Kisielewskiego, 
Krzysztofa Komedy-
Trzcioskiego, Zbigniewa 
Namysłowskiego, Miro-
na Białoszewskiego, 
Tadeusza Konwickiego, 
Wojciecha Hasa, Jerzego 
Kawalerowicza, Sylwe-
stra Chęcioskiego, Ada-
ma Hanuszkiewicza 
– wyjaśnia, na czym 
polegała walka frakcyjna 
w PZPR i jakie były jej 
konsekwencje 
– wyjaśnia, jaki wpływ na 

– ocenia reakcję władz 
na wystąpienia robotni-
cze w 1956 r. 
– ocenia polityczne, 
gospodarcze i społeczne 
skutki odwilży paździer-
nikowej 
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polską kulturę miała 
odwilż październikowa 
 

Rządy Gomułki  Rządy Gomułki 

 Polityka zagranicz-
na PRL 

 Życie codzienne 

 Konflikt władzy z 
Kościołem 

 Marzec 1968 r. 

 Opozycja lat 60. 

 Interwencja w Cze-
chosłowacji 

 Grudzieo ‘70 na 
Wybrzeżu 

 

– stosuje pojęcia: wyda-
rzenia marcowe, wyda-
rzenia grudniowe 
– lokalizuje w czasie: 
obchody Millennium 
Chrztu Polski (IV–V 
1966), wydarzenia mar-
cowe (III 1968), wyda-
rzenia grudniowe na 
Wybrzeżu (14–22 XII 
1970) 
– identyfikuje postacie: 
Władysława Gomułki, 
Edwarda Gierka 
– omawia przyczyny, 
przebieg i skutki marca 
1968 r.  
– przedstawia przyczyny, 
przebieg i skutki wyda-
rzeo grudniowych na 
Wybrzeżu w grudniu 
1970 r. 
 

– stosuje pojęcia: mała 
stabilizacja, strajk oku-
pacyjny, „czarny czwar-
tek” 
– lokalizuje w czasie: 
podpisanie układu o 
normalizacji stosunków 
między PRL a RFN (7 XII 
1970), początek strajku 
w Stoczni Gdaoskiej (14 
XII 1970), „czarny czwar-
tek” (17 XII 1970) 
– identyfikuje postacie: 
Józefa Cyrankiewicza, 
Willy’ego Brandta, Woj-
ciecha Jaruzelskiego 
– wyjaśnia, dlaczego lata 
rządów W. Gomułki 
nazwano małą stabiliza-
cją 
– wyjaśnia, jak doszło do 
konfliktu władzy z Ko-
ściołem katolickim w 
latach 60. XX w. 
– wymienia powody 
protestów robotników, 
studentów i intelektuali-
stów w latach 1956–
1970 
 

– stosuje pojęcia: tzw. 
komandosi, rewizjoniści, 
dogmatycy 
– lokalizuje w czasie: 
orędzie biskupów pol-
skich do biskupów nie-
mieckich (XI 1965), spek-
takl Dziady w Teatrze 
Narodowym (30 I 1968), 
ogłoszenie podwyżki cen 
żywności (12 XII 1970) 
– identyfikuje postacie: 
Jacka Kuronia, Adama 
Michnika, Karola Modze-
lewskiego, Piotra Jaro-
szewicza 
– omawia sytuację go-
spodarczą Polski za rzą-
dów W. Gomułki 
– wyjaśnia, kto zainicjo-
wał tworzenie się opozy-
cji wobec władz komuni-
stycznych w latach 60. 
XX w. 
– przedstawia udział 
Polski interwencji w 
Czechosłowacji w 1968 r. 
– wyjaśnia, jaki wpływ 
miały wydarzenia Marca 
‘68 i Grudnia ‘70 na 
pozycję Gomułki w partii 
i społeczeostwie 
 

– stosuje pojęcia: tzw. 
partyzanci, tzw. docenci 
marcowi, List 34, stan 
wyjątkowy, godzina 
milicyjna 
– lokalizuje w czasie: 
opublikowanie Listu 34 
(III 1964), protest Ry-
szarda Siwca (IX 1968) 
– identyfikuje postacie: 
Mieczysława Moczara, 
Antoniego Słonimskiego, 
Ryszarda Siwca, Zbyszka 
Godlewskiego, Alojzego 
Karkoszki, Stanisława 
Kociołka, Mariana Spy-
chalskiego 
– omawia proces 
wzmacniania pozycji 
Polski na arenie między-
narodowej 
– wyjaśnia, jaki wpływ na 
sytuację polityczną w 
Polsce miała sześcio-
dniowa wojna izraelsko-
arabska 
– opisuje kierunki polity-
ki zagranicznej PRL 
 

– ocenia rządy W. Go-
mułki 
– ocenia reakcję władz 
na wydarzenia marcowe 
1968 r. i wystąpienia 
robotnicze w 1970 r. 
– ocenia postawę władz 
PRL wobec Kościoła  
Katolickiego 
– ocenia działalnośd 
opozycji wobec władz 
komunistycznych w 
latach 60.  
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Rządy Gierka  Początki rządów 
Gierka 

 Gospodarka lat 70. 

 Polityka zagranicz-
na Gierka 

 Zmiany w konstytu-
cji 

 Kultura polska lat 
70. 

 Propaganda sukce-
su 

 

– stosuje pojęcie „pro-
paganda sukcesu” 
– lokalizuje w czasie: 
objęcie stanowiska I 
sekretarza KC PZPR przez 
E. Gierka (20 XII 1970), 
kryzys gospodarczy 
(1976–1980) 
– identyfikuje postacie: 
Edwarda Gierka, Andrze-
ja Wajdy, Wisławy 
Szymborskiej, Czesława 
Miłosza 
– wymienia przykłady 
inwestycji przemysło-
wych i infrastruktural-
nych lat 70. 
– wyjaśnia, dlaczego 
doszło do załamania 
gospodarczego w Polsce 
w drugiej połowie lat 70. 

– stosuje pojęcie kino 
moralnego niepokoju  
– lokalizuje w czasie: 
plan gospodarczy ekipy 
E. Gierka (1971–1975), 
nowelizację Konstytucji 
PRL (II 1976) 
– identyfikuje postacie: 
Piotra Jaroszewicza, 
Jacka Kuronia, Zbigniewa 
Herberta, Sławomira 
Mrożka 
– wyjaśnia, na czym 
polegała i jakie cele 
chciała osiągnąd propa-
ganda sukcesu uprawia-
na przez ekipę E. Gierka 
– omawia nową strategię 
gospodarczą i plan re-
form gospodarczych 
rządu E. Gierka 
– przedstawia, jakie 
zmiany wprowadzono do 
Konstytucji PRZ w 1976 
r. 
– wyjaśnia, jaką rolę 
odgrywało tzw. kino 
moralnego niepokoju 
 

– stosuje pojęcie nowo-
mowa partyjna 
– lokalizuje w czasie: 
podpisanie Aktu kooco-
wego KBWE (1975), 
reformę administracyjną 
(1975) 
– identyfikuje postacie: 
Jana Olszewskiego, 
Agnieszki Holland, 
Krzysztofa Kieślowskie-
go, Tadeusza Różewicza 
– wyjaśnia, czego doma-
gały się środowiska opo-
zycyjne w drugiej poło-
wie lat 70. 
– wyjaśnia, na czym 
polegała reforma admi-
nistracyjna w 1975 r. 
– wyjaśnia, jaki wpływ na 
rozwój polskiej kultury w 
latach 70. miało złago-
dzenie cenzury 
 

– lokalizuje w czasie: 
ogłoszenie Listu 59 (XII 
1975), lot M. Herma-
szewskiego w kosmos 
(1978) 
– identyfikuje postacie: 
Kazimierza Górskiego, 
Huberta Wagnera, Jaku-
ba Karpioskiego, Edwar-
da Lipioskiego, Feliksa 
Falka, Krzysztofa Zanus-
siego, Ernesta Brylla, 
Aleksandra Rymkiewicza, 
Jana Twardowskiego, 
Stanisława Baraoczaka, 
Jerzego Andrzejewskie-
go, Tadeusza Konwickie-
go, Gustawa Herlinga-
Grudzioskiego, Mirosła-
wa Hermaszewskiego 
– przedstawia sukcesy 
sportowe Polaków w 
latach 70. 
– omawia politykę za-
graniczną rządu E. Gierka 
 

– ocenia politykę prowa-
dzoną przez E. Gierka 
– ocenia skutecznośd 
propagandy sukcesu 
prowadzonej przez ekipę 
E. Gierka 
 

Początek opozycji 
demokratycznej 

 Kryzys gospodarczy 
i społeczny 

 Wydarzenia 1976 r. 

 Opozycja lat 70. 

 Relacje z Kościołem 

 Polska pod koniec 
lat 70. 

– stosuje pojęcie opozy-
cja demokratyczna 
– lokalizuje w czasie: 
wybór kard. K. Wojtyły 
na papieża (16 X 1978) 
– identyfikuje postacie: 
Jacka Kuronia, Adama 
Michnika, Edwarda Gier-

– stosuje pojęcie wyda-
rzenia radomskie 
– lokalizuje w czasie: 
wydarzenia radomskie 
(25 VII 1976), powstanie 
Komitetu Obrony Robot-
ników (IX 1976), po-
wstanie Komitetu Samo-

– lokalizuje w czasie: 
powstanie Polskiego 
Porozumienia Niepodle-
głościowego (1976) 
– identyfikuje postacie: 
Zdzisława Najdera, Jana 
Józefa Lipskiego, Stani-
sława Pyjasa, Leszka 

– lokalizuje w czasie: 
wystosowanie Apelu do 
społeczeostwa i władz 
PRL (IX 1976), śmierd S. 
Pyjasa (V 1977), powsta-
nie tzw. Latającego Uni-
wersytetu (1977) i Towa-
rzystwa Kursów Nauko-

– ocenia, jaki wpływ miał 
wybór Karola Wojtyły na 
papieża na sytuację 
panującą w Polsce 
– ocenia działalnośd 
opozycji antykomuni-
stycznej lat 70. 
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ka 
– wymienia ugrupowania 
opozycyjne, które po-
wstały w Polsce w latach 
70. 
– wyjaśnia, jakie spo-
łeczne znaczenie miał 
wybór Karola Wojtyły na 
papieża i jego pielgrzym-
ka do ojczyzny 
 

obrony Społecznej KOR 
(IX 1977), I pielgrzymkę 
Jana Pawła II do Polski 
(2–10 VI 1979) 
– identyfikuje postacie: 
Antoniego Macierewi-
cza, Zbigniewa Roma-
szewskiego, Jana Ol-
szewskiego, Piotra Jaro-
szewicza, Andrzeja 
Gwiazdy 
– wyjaśnia, jakie czynniki 
wpłynęły na powstawa-
nie organizacji opozycyj-
nych w drugiej połowie 
lat 70.  
– omawia przyczyny, 
przebieg i skutki wyda-
rzeo radomskich z 
czerwca 1976 r. 
 

Moczulskiego 
– charakteryzuje organi-
zacje opozycyjne lat 70. 
– omawia metody dzia-
łania organizacji opozy-
cyjnych lat 70. 
– opisuje stan polskiej 
gospodarki pod koniec 
lat 70. 
 

wych (1978) 
– identyfikuje postacie: 
Edwarda Lipioskiego, 
Andrzeja Czumy, Tade-
usza Staoskiego, Romu-
alda Szeremietiewa, 
Kazimierza Świtonia, 
Krzysztofa Wyszkowskie-
go, Antoniego Sokołow-
skiego, Jacka Bartyzela, 
Aleksandra Halla, Marka 
Jurka 
– charakteryzuje relacje 
władzy z Kościołem kato-
lickim w latach 70. 
 

Powstanie NSZZ 
„Solidarnośd” 

 Początek strajków 

 Sierpieo 1980 

 Powstanie NSZZ 
„Solidarnośd” 

 I Zjazd NSZZ „Soli-
darnośd” 

 „Karnawał »Soli-
darności«” 

 Władza wobec 
„Solidarności” 

 Zamach na papieża 
i śmierd prymasa 

 Na drodze do kon-
frontacji 

 

– stosuje pojęcia: Nieza-
leżny Samorządny Zwią-
zek Zawodowy „Solidar-
nośd”, pluralizm 
– lokalizuje w czasie: 
podpisanie porozumieo 
sierpniowych (30 i 31 VIII 
oraz 3 IX 1980), powoła-
nie Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawo-
dowego „Solidarnośd” 
(17 IX 1980)  
– identyfikuje postacie: 
Lecha Wałęsę, Wojcie-
cha Jaruzelskiego 
– przedstawia postulaty 

– stosuje pojęcia: strajk 
solidarnościowy, Mię-
dzyzakładowy Komitet 
Strajkowy, „karnawał 
»Solidarności«”  
– lokalizuje w czasie: 
rozpoczęcie strajku w 
Stoczni Gdaoskiej (14 VIII 
1980), ogłoszenie 21 
postulatów (18 VIII 
1980), „karnawał »Soli-
darności«” (IX 1980–XII 
1981), zamach na Jana 
Pawła II (13 V 1981) 
– identyfikuje postacie: 
Anny Walentynowicz, 

– stosuje pojęcie sklepy 
komercyjne 
– lokalizuje w czasie: 
rozpoczęcie strajku w 
Szczecinie (18 VIII 1980), 
wydarzenia w Bydgosz-
czy (III 1981), I zjazd 
NSZZ „Solidarnośd” (IX–X 
1981) 
– identyfikuje postacie: 
Aliny Pienkowskiej, Bog-
dana Borusewicza, Ry-
szarda Kuklioskiego 
– omawia stosunek 
władz do strajkujących w 
sierpniu 1980 r. 

– lokalizuje w czasie:  
podpisanie porozumie-
nia rzeszowsko-
ustrzyckiego (II 1981) 
– identyfikuje postacie: 
Mariana Jurczyka, Boh-
dana Cywioskiego, Mie-
czysława Jagielskiego, 
Stanisława Kani 
– przedstawia stosunek 
społeczeostwa do „Soli-
darności” 
– charakteryzuje stosu-
nek władz do „Solidarno-
ści” 
 

– ocenia wpływ powsta-
nia NSZZ „Solidarnośd” 
na demokratyzację spo-
łeczeostwa i paostwa 
– ocenia politykę władz 
wobec „Solidarności” 
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strajkujących w Stoczni 
Gdaoskiej 
– wyjaśnia, jakie skutki 
społeczne i polityczne 
przyniosły Polakom wy-
darzenia sierpniowe 
1980 r.  
 

Henryki Krzywonos, 
Bronisława Geremka, 
Tadeusza Mazowieckie-
go, Lecha Kaczyoskiego, 
Andrzeja Gwiazdę, Mie-
czysława Rakowskiego 
– omawia przyczyny, 
przebieg i skutki straj-
ków w sierpniu 1980 r. 
– przedstawia okoliczno-
ści powstania NSZZ „So-
lidarnośd” 
– wyjaśnia, na czym 
polegał „karnawał »Soli-
darności«” 
 

– przedstawia decyzje 
podjęte podczas I Krajo-
wego Zjazdu Delegatów 
NSZZ „Solidarnośd” 
– wyjaśnia, jakie znacze-
nie dla Polaków w latach 
komunizmu miały posta-
cie Jana Pawła II i pryma-
sa S. Wyszyoskiego 
 

Stan wojenny  Wprowadzenie 
stanu wojennego 

 Opór społeczeo-
stwa 

 Pacyfikacja kopalni 
„Wujek” 

 Podziemna działal-
nośd „Solidarności” 

 Zmiany na szcze-
blach władzy 

 Protesty 

 Postawa Kościoła 
katolickiego 

 Polska gospodarka 

 Zniesienie stanu 
wojennego 

 

– stosuje pojęcia: stan 
wojenny, Wojskowa 
Rada Ocalenia Narodo-
wego 
– lokalizuje w czasie: 
ogłoszenie stanu wojen-
nego (13 XII 1981), znie-
sienie stanu wojennego 
(22 VII 1983) 
– identyfikuje postad 
Wojciecha Jaruzelskiego  
– wymienia ograniczenia 
i represje stosowane 
przez władze w czasie 
trwania stanu wojenne-
go 
 
 

– stosuje pojęcia: godzi-
na policyjna, internowa-
nie 
– lokalizuje w czasie: 
pacyfikację kopalni „Wu-
jek” (16 XII 1981), utwo-
rzenie Tymczasowej 
Komisji Koordynacyjnej 
„Solidarności” (IV 1982), 
zawieszenie stanu wo-
jennego (XII 1982) 
– identyfikuje postacie: 
Zbigniewa Bujaka, Wła-
dysława Frasyniuka, 
Bogdana Borusewicza, 
Jerzego Popiełuszkę 
– przedstawia okoliczno-
ści wprowadzenia stanu 
wojennego 
– wymienia przykłady 
protestów społecznych i 

– stosuje pojęcie pro-
gram „5 razy tak” 
– lokalizuje w czasie: II 
pielgrzymkę Jana Pawła 
II do Polski (VI 1983), 
zabójstwo J. Popiełuszki 
(X 1984) 
– identyfikuje postacie: 
Bogdana Lisa, Władysła-
wa Hardka, Józefa 
Glempa, Zofii i Zbigniewa 
Romaszewskich 
– przedstawia reakcje 
społeczeostwa na wpro-
wadzenie stanu wojen-
nego 
– wyjaśnia, jakie znacze-
nie miała pacyfikacja 
kopalni „Wujek” 
– omawia sytuację go-
spodarczą w kraju na 

– lokalizuje w czasie: 
założenie Ogólnopol-
skiego Komitetu Oporu (I 
1982), powstanie „Soli-
darności Walczącej” (VI 
1982), powołanie Patrio-
tycznego Ruchu Odro-
dzenia Narodowego (VII 
1982) 
– identyfikuje postacie: 
Eugeniusza Szumiejki, 
Andrzeja Konarskiego, 
Aleksandra Halla, Jana 
Dobraczyoskiego, Korne-
la Morawieckiego 
– opisuje podziemną 
działalnośd „Solidarno-
ści” 
– charakteryzuje posta-
wę Kościoła katolickiego 
wobec wydarzeo stanu 

– ocenia decyzję o 
wprowadzeniu stanu 
wojennego 
– ocenia postawy Pola-
ków wobec wprowadze-
nia stanu wojennego 
– ocenia postawę Kościo-
ła katolickiego wobec 
wydarzeo stanu wojen-
nego 
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wystąpieo antyrządo-
wych po wprowadzeniu 
stanu wojennego 
– omawia okoliczności 
zniesienia stanu wojen-
nego 

początku lat 80. 
– przedstawia działania 
ks. J. Popiełuszki prze-
ciwko władzy komuni-
stycznej 

wojennego  
 

V. Świat na przełomie XX i XXI w. 
Kryzys bloku komu-
nistycznego 

 Blok wschodni w 
latach 70. i 80. 

 Gospodarka Jugo-
sławii i Węgier 

 Rozwiązanie RWPG 

 Konflikt w Afgani-
stanie 

 ZSRS w latach 80. 

 Katastrofa w Czar-
nobylu 

 

– stosuje pojęcia: gła-
snost, pierestrojka 
– lokalizuje w czasie: 
objęcie władzy przez 
Michaiła Gorbaczowa 
(1985) 
– identyfikuje postad M. 
Gorbaczowa 
– wyjaśnia, na czym 
polegały reformy prze-
prowadzone w ZSRS 
przez M. Gorbaczowa 
– wyjaśnia, w jakich 
okolicznościach nastąpi-
ło symboliczne zakoo-
czenie zimnej wojny 
 

– stosuje pojęcia: dysy-
dent, system nakazowo-
rozdzielczy 
– lokalizuje w czasie: 
interwencję ZSRS w 
Afganistanie (1979–
1989), odrzucenie dok-
tryny Breżniewa (1989) 
– identyfikuje postad 
George’a H.W. Busha  
– przedstawia sytuację 
społeczno-gospodarczą 
w paostwach bloku 
wschodniego w latach 
70. 
– omawia przyczyny i 
skutki interwencji so-
wieckiej w Afganistanie 
 

– stosuje pojęcia: socja-
lizm rynkowy, mudżahe-
dini 
– lokalizuje w czasie: 
katastrofę w Czarnobylu 
(IV 1986), rozwiązanie 
RWPG (1991) 
– identyfikuje postacie: 
Nicolae Ceauşescu, Jurija 
Andropowa  
– charakteryzuje sytu-
ację gospodarczą i poli-
tyczną w ZSRS w latach 
80. 
– wyjaśnia, w jakich 
okolicznościach rozwią-
zano RWPG 
 

– stosuje pojęcia: wolun-
taryzm gospodarczy, 
finlandyzacja 
– lokalizuje w czasie: 
bojkot igrzysk olimpij-
skich w Moskwie (1980), 
spotkanie na Malcie (2–3 
XII 1989) 
– identyfikuje postacie: 
Andrieja Sacharowa, 
Hafizullaha Amina, Ba-
braka Karmala, Konstan-
tina Czernienki 
– omawia zmiany, do 
jakich doszło w gospo-
darkach Jugosławii i 
Węgier w latach 70. 
– wyjaśnia, na czym 
polega woluntaryzm 
gospodarczy w pao-
stwach bloku wschod-
niego 
 

– ocenia wpływ inwazji 
sowieckiej w Afganista-
nie na osłabienie mię-
dzynarodowej pozycji 
ZSRS 
– ocenia skutki reform 
przeprowadzonych w 
ZSRS przez M. Gorba-
czowa 

Polityka paostw 
zachodnich 

 Stany Zjednoczone 
w latach 70. i 80. 

 Program „gwiezd-
nych wojen” 

 Kryzysy naftowe 

 Europa Zachodnia 

– stosuje pojęcia: dok-
tryna Reagana, „impe-
rium zła” 
– lokalizuje w czasie: 
objęcie rządów przez R. 
Reagana (1981) 

– stosuje pojęcia: projekt 
„gwiezdnych wojen”, 
Irlandzka Armia Republi-
kaoska  
– lokalizuje w czasie: 
ogłoszenie projektu 

– stosuje pojęcia: Dolina 
Krzemowa, monetaryzm, 
etatyzm 
– lokalizuje w czasie: II 
kryzys naftowy (1979–
1982), wojnę o Falklandy 

– stosuje pojęcie teoria 
keynesizmu 
– lokalizuje w czasie: 
aferę Iran-Contras 
(1986–1987) 
– wyjaśnia, jakie były 

– ocenia rządy Margaret 
Thatcher w kontekście 
nadanego jej przydomka 
„żelazna dama” 
– ocenia na przykładzie 
ropy naftowej rolę  
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w latach 70. i 80. 

 Konflikt w Irlandii 
Północnej 

 

– identyfikuje postad 
Ronalda Reagana 
– przedstawia, na czym 
polegała doktryna Re-
agana 
– wyjaśnia, dlaczego 
ZSRS nazywano „impe-
rium zła”  
 
 

„gwiezdnych wojen” 
(1983), porozumienie 
wielkopiątkowe (IV 
1998) 
– identyfikuje postacie: 
Margaret Thatcher, 
François Mitterranda, 
Helmuta Kohla  
– wyjaśnia, na czym 
polegał program 
„gwiezdnych wojen” R. 
Reagana 
– charakteryzuje rządy 
M. Thatcher w Wielkiej 
Brytanii 
 

(1982) 
– identyfikuje postad 
Tony’ego Blaira 
– opisuje sytuację go-
spodarczo-polityczną w 
USA w latach 70. i 80. 
– przedstawia skutki 
kryzysów naftowych w 
latach 70. i 80. 
– omawia przyczyny, 
przejawy i skutki konflik-
tu w Irlandii Północnej 
 
 

przyczyny i skutki wojny 
o Falklandy 
– omawia sytuację go-
spodarczo-polityczną we 
Francji w latach 80. 
 

surowców strategicznych 
we współczesnym świe-
cie 
 

Jesieo Narodów  Akt koocowy KBWE 

 Zjednoczenie Nie-
miec 

 Upadek muru ber-
lioskiego 

 Aksamitna rewolu-
cja 

 Jesieo Narodów – 
upadek komunizmu 
w Europie Wschod-
niej 

 
 

– stosuje pojęcie Jesieo 
Narodów 
– lokalizuje w czasie: 
upadek muru berlioskie-
go (XI 1989), aksamitną 
rewolucję (XI 1989), 
konferencję „dwa plus 
cztery” (X 1990) 
– identyfikuje postacie: 
Helmuta Kohla, Václava 
Havla 
– wyjaśnia, jaki znacze-
nie miał upadek muru 
berlioskiego 
– podaje przyczyny 
upadku komunizmu w 
Europie Środkowo-
Wschodniej 
– wymienia polityczne i 
gospodarcze skutki zjed-
noczenia Niemiec 

– stosuje pojęcie aksa-
mitna rewolucja  
– lokalizuje w czasie: 
przejęcie władzy przez 
opozycję na Węgrzech (X 
1989), powstanie w 
Bukareszcie (XII 1989), 
ratyfikowanie traktatu 
zjednoczeniowego Nie-
miec (3 X 1990), zwycię-
stwo opozycji w Bułgarii 
(1991), podział Czecho-
słowacji (1 I 1993) 
– lokalizuje w przestrzeni 
zmiany na mapie poli-
tycznej Europy, do któ-
rych doszło na przełomie 
lat 80. i 90. 
– identyfikuje postacie: 
Ericha Honeckera, Vla-
dimíra Mečiara, Václava 

– stosuje pojęcie Komite-
ty Helsioskie  
– lokalizuje w czasie: 
podpisanie Aktu kooco-
wego KBWE (1 IV 1975), 
ogłoszenie 10-
punktowego planu zjed-
noczenia Niemiec (XI 
1989), I demokratyczne 
wybory w Czechosłowa-
cji (8 VI 1990), podpisa-
nie układu o zjednocze-
niu Niemiec (12 IX 1990) 
– identyfikuje postacie: 
Egona Krenza, Gustáva 
Husáka, Todora Żiwko-
wa, Jánosa Kádára 
– wyjaśnia, jakie znacze-
nie miało podpisanie 
Aktu koocowego KBWE 
– przedstawia proces 

– lokalizuje w czasie: 
powołanie Karty 77 
(1977), zniesienie ogra-
niczeo w podróżowaniu z 
NRD do RFN (XI 1989), 
protesty w Timisoarze 
(XII 1989), unię waluto-
wą i gospodarczą NRD i 
RFN (V 1990), przejęcia 
władzy przez demokra-
tyczną opozycję w Alba-
nii (1992) 
– identyfikuje postad Sali 
Berisha 
– przedstawia sytuację 
gospodarczą Niemiec po 
zjednoczeniu 
 

– ocenia polityczne skut-
ki Jesieni Narodów 
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Klausa, Nicolae Cea-
uşescu 
– przedstawia proces 
zjednoczenia Niemiec  
– omawia przebieg i 
skutki aksamitnej rewo-
lucji w Czechosłowacji 
– wymienia wydarzenia, 
które złożyły się na Je-
sieo Narodów 
 

przemian politycznych w 
Rumunii, Bułgarii, Albanii 
i na Węgrzech 
 

Rozpad ZSRS  Upadek ZSRS 

 Republiki nadbał-
tyckie 

 Rosja po upadku 
ZSRS 

 Konflikty w byłym 
ZSRS 

 Wojny czeczeoskie 

 Gruzja 

 Ukraina 

 Kryzys krymski 
 
 

– stosuje pojęcie Wspól-
nota Niepodległych 
Paostw 
– lokalizuje w czasie: 
powstanie Wspólnoty 
Niepodległych Paostw (8 
XII 1991), rozwiązanie 
ZSRS (26 XII 1991) 
– identyfikuje postacie: 
Borysa Jelcyna, Władimi-
ra Putina 
– przedstawia okoliczno-
ści, w jakich doszło do 
rozpadu ZSRS 
– wyjaśnia, w jaki sposób 
Rosja buduje dążenia 
imperialistyczne i chęd 
dominacji na terenie 
dawnego ZSRS 
 

– stosuje pojęcia: rewo-
lucja róż, pomaraoczowa 
rewolucja  
– lokalizuje w czasie: 
ogłoszenie niepodległo-
ści przez Litwę (11 III 
1991), spotkanie w Bia-
łowieży (8 XII 1991), 
objęcie funkcji prezyden-
ta Federacji Rosyjskiej 
przez W. Putina (2000), 
rewolucję róż (2003), 
pomaraoczową rewolu-
cję (2004/2005), Euro-
majdan (2014) 
– lokalizuje w przestrzeni 
paostwa powstałe w 
wyniku rozpadu bloku 
komunistycznego i ZSRS 
– identyfikuje postacie: 
Dmitrija Miedwiediewa, 
Alaksandra Łukaszenki, 
Wiktora Janukowycza, 
Wiktora Juszczenki 
– omawia sytuację poli-
tyczną i gospodarczą w 

– stosuje pojęcia: pucz 
Janajewa  
– lokalizuje w czasie: 
pucz Janajewa (VIII 
1991), przejęcia władzy 
w Białorusi przez A. Łu-
kaszenkę (1994), I wojnę 
czeczeoską (1994–1996), 
II wojnę czeczeoską 
(1999–2009), wstąpienie 
Litwy, Łotwy i Estonii do 
NATO (2004), aneksję 
Krymu przez Rosję 
(2014), rozpoczęcie walk 
na wschodzie Ukrainy 
(2014) 
– lokalizuje w przestrzeni 
miejsca konfliktów w 
byłym ZSRS 
– identyfikuje postacie: 
Giennadija Janajewa, 
Stanislausa Szuszkiewi-
cza, Łeonida Krawczuka, 
Eduarda Szewardnadze, 
Micheila Saakaszwiliego, 
Leonida Kuczmy 

– lokalizuje w czasie: 
wojnę o Osetię Połu-
dniową (2008), powsta-
nie Unii Euroazjatyckiej 
(2014) 
– identyfikuje postacie: 
Szamila Basajewa, Ram-
zana Kadyrowa, Zwiada 
Gamsachurdii 
– wyjaśnia, w jaki sposób 
elity partyjne ZSRS zare-
agowały na reformy i 
zmiany polityczne 
wprowadzone przez M. 
Gorbaczowa 
– omawia przyczyny i 
skutki wojen czeczeo-
skich 
– wyjaśnia, w jaki sposób 
wojny czeczeoskie zmie-
niły sposoby prowadze-
nia konfliktów zbrojnych  
– omawia sytuację poli-
tyczną Gruzji po odzy-
skaniu niepodległości 
 

– ocenia sytuację poli-
tyczną i gospodarczą 
Rosji za rządów B. Jelcy-
na i W. Putina 
– ocenia perspektywy 
zagrożenia pokoju we 
współczesnym świecie 
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Rosji po upadku ZSRS 
– wymienia przykłady 
konfliktów o podłożu 
etnicznym, religijnym lub 
politycznym na obszarze 
byłego ZSRS 
 

– przedstawia reakcję 
republik sowieckich na 
reformy i zmiany poli-
tyczne wprowadzone 
przez M. Gorbaczowa 
– charakteryzuje prze-
miany polityczne w Ukra-
inie i ich konsekwencje 
– wyjaśnia, przyczyny i 
skutki kryzysu krymskie-
go w 2014 r. 
 

Europa na przeło-
mie XX i XXI w. 

 Nowa rzeczywistośd 
na świecie 

 Rozpad Jugosławii 

 Konflikt w Kosowie 

 Integracja europej-
ska 

 Partnerstwo dla 
pokoju 

 Działania NATO po 
1989 r. 

 
 

– stosuje pojęcia: Trójkąt 
Weimarski, Grupa Wy-
szehradzka 
– lokalizuje w czasie: 
powstanie Trójkąta We-
imarskiego i Grupy Wy-
szehradzkiej (1991), 
podpisanie Traktatu o 
Unii Europejskiej (1992), 
wejście Polski, Czech i 
Węgier do NATO (1999), 
wejście Czech, Estonii, 
Litwy, Łotwy, Polski, 
Słowacji, Słowenii i Wę-
gier do UE (2004) 
– wymienia przykłady 
europejskich porozu-
mieo o charakterze re-
gionalnym 
– wyjaśnia, przed jakimi 
wyzwaniami stanęła 
Europa w latach 90. 
 

– stosuje pojęcie brexit 
– lokalizuje w czasie: 
wycofanie wojsk sowiec-
kich z Węgier i Czecho-
słowacji (1991), z Polski i 
paostw bałtyckich (1993) 
oraz Niemiec (1994), 
podpisanie Środkowoeu-
ropejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu 
(1992), porozumienie 
pokojowe w Dayton (XI 
1995), zawarcie układu z 
Schengen (1995), przyję-
cie traktatu lizbooskiego 
(2007), brexit (2020) 
– lokalizuje w przestrzeni 
paostwa członkowskie 
UE i NATO  
– identyfikuje postad 
Billa Clintona 
– omawia proces inte-
gracji europejskiej w 
koocu XX i na początku 
XXI w. 

– stosuje pojęcie Part-
nerstwo dla pokoju  
– lokalizuje w czasie: 
układy START I (1991) i 
START II (1993), wojnę w 
Słowenii (1991), wojnę 
serbsko-chorwacką 
(1991–1992), wojnę w 
Bośni i Hercegowinie 
(1992–1995), ogłoszenie 
Partnerstwa dla pokoju 
(1994), masakrę w Sre-
brenicy (VII 1995) 
– lokalizuje w przestrzeni 
paostwa, które powstały 
w wyniku wojny domo-
wej w Jugosławii 
– identyfikuje postacie: 
Ratko Mladicia, Radova-
na Karadžicia, Slobodana 
Miloševicia 
– wyjaśnia, dlaczego 
masakra w Srebrenicy 
stała się jednym z sym-
boli okrucieostwa wojny 

– lokalizuje w czasie: 
podpisanie deklaracji o 
nowych zasadach bez-
pieczeostwa (1992), 
podpisanie Traktatu o 
otwartych przestwo-
rzach (1992), podpisanie 
Traktatu o konwencjo-
nalnych siłach zbrojnych 
w Europie (1992), ode-
rwanie się Czarnogóry 
(2006) i Kosowa (2008) 
od Serbii 
– wyjaśnia, na czym 
polegał proces redukcji 
broni konwencjonalnej w 
latach 90. 
– omawia proces rozpa-
du Jugosławii i jego kon-
sekwencje 
 

– ocenia skutecznośd 
funkcjonowania UE i 
NATO 
– ocenia, w jaki sposób 
Europa radzi sobie z 
wyzwaniami przełomu 
wieków 
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– opisuje przyczyny i 
skutki wojny domowej w 
Jugosławii 
– przedstawia proces 
rozszerzania się Unii 
Europejskiej 
 

domowej w Jugosławii 
– wymienia etapy wojny 
domowej w Jugosławii 
– wyjaśnia, na czym 
polegał program Part-
nerstwo dla pokoju i 
jakie były jego skutki 
– omawia działania NA-
TO po 1989 r. 
 

Świat u progu XXI 
w.  

 Bliski Wschód 

 Irak 

 Kurdowie 

 USA w latach 90. XX 
w. 

 Przemiany w Chi-
nach 

 Tygrysy azjatyckie 

 Arabska Wiosna 
Ludów 

 Konflikty w Afryce 

 Wojna z terrory-
zmem 

 

– stosuje pojęcie neoko-
lonializm 
– lokalizuje w czasie 
zamachy z 11 września 
(2001) 
– identyfikuje postacie: 
Baracka Obamy, Osamy 
bin Ladena 
– wyjaśnia, jaką pozycję 
na świecie zajmowały 
USA po zakooczeniu 
zimnej wojny 
– wyjaśnia, w jaki sposób 
zamachy z 11 września 
2001 r. zmieniły sytuację 
międzynarodową na 
świecie 
 

– stosuje pojęcia: opera-
cja „Pustynna burza”, 
operacja „Iracka wol-
nośd”, Arabska Wiosna 
Ludów, talibowie 
– lokalizuje w czasie: 
protesty na placu Tia-
nanmen (1989), I wojnę 
w Zatoce Perskiej (1990–
1991), II wojnę w Zatoce 
Perskiej (2003–2005), 
arabską Wiosnę Ludów 
(2010–2013) 
– identyfikuje postacie: 
Jasira Arafata, Saddama 
Husajna, Billa Clintona, 
Denga Xiaopinga, Nelso-
na Mandeli, George’a W. 
Busha 
– omawia przyczyny, 
przebieg i skutki wojen w 
Zatoce Perskiej 
– przedstawia przyczyny 
i skutki arabskiej Wiosny 
Ludów 
– wyjaśnia, w jaki sposób 
Chiny stały się drugą po 

– stosuje pojęcia: azja-
tyckie tygrysy pierwszej 
generacji, tygrysy azja-
tyckie drugiej generacji, 
dżihad, szariat 
– lokalizuje w czasie: 
zniesienie apartheidu w 
RPA (1994), powstanie 
Autonomii Palestyoskiej 
(1995), wycofanie wojsk 
amerykaoskich z Iraku 
(2011), zabicie O. bin 
Ladena (2011) 
– identyfikuje postacie: 
Mahmuda Abbasa, 
Mu’ammara al-
Kaddafiego, Frederika 
Willema do Klerka 
– przedstawia losy kon-
fliktu izraelsko-
palestyoskiego w XXI w. 
– wyjaśnia, co legło u 
podstaw sukcesów go-
spodarczych tzw. azja-
tyckich tygrysów 
– omawia proces prze-
mian społeczno-

– stosuje pojęcia: opera-
cja „Anakonda”, ISIS 
(Paostwo Islamskie) 
– lokalizuje w czasie: 
wojnę domową w Rwan-
dzie (1990–1993), II 
intifadę (2000–2004), 
zamach w madryckim 
metrze (2004), zamach w 
Londynie (2005), funk-
cjonowanie ISIS (Pao-
stwa Islamskiego) (2014–
2019) 
– identyfikuje postacie: 
Normana Schwarzkopfa, 
Hu Yaobanga, Hosniego 
Mubaraka, Baszara al-
Asada, Paula Kagame, 
Abu Bakr al-Baghdadiego 
– wyjaśnia, na czym 
polega problem kurdyjski 
we współczesnym świe-
cie 
– wymienia przykłady 
konfliktów w Afryce w 
latach 90. XX w.  
– wyjaśnia, jaki był cel 

– ocenia polityczną i 
militarną rolę USA w XXI 
w. 
– ocenia wpływ terrory-
zmu na współczesny 
świat 
– ocenia perspektywy 
zagrożenia pokoju we 
współczesnym świecie 
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USA gospodarką na 
świecie 
 

gospodarczych w Chi-
nach i jego skutki 
– opisuje problemy 
paostw afrykaoskich na 
przełomie XX i XXI w. 
– wyjaśnia, jak doszło do 
zakooczenia polityki 
apartheidu w RPA 
– omawia przebieg walki 
z międzynarodowym 
terroryzmem 
 

działalności Paostwa 
Islamskiego 
 

Przemiany gospo-
darcze i cywiliza-
cyjne 

 Rozwój komputery-
zacji i internetu 

 Rozwój telekomu-
nikacji 

 Globalizacja 

 Amerykanizacja 

 i westernizacja 
świata 

 Problemy demogra-
ficzne 

 Migracje 

 Zagrożenia zdro-
wotne 

 Zagrożenia ekolo-
giczne 

 Przemiany obycza-
jowe i kulturowe 

 

– stosuje pojęcia: inter-
net, media społeczno-
ściowe, cyberprzemoc, 
globalizacja 
– lokalizuje w czasie: 
kryzys migracyjny (2015) 
– wyjaśnia, jaki wpływ na 
współczesnośd wywarła 
rewolucja elektroniczno-
informatyczna 
– charakteryzuje zjawi-
sko globalizacji 
– wymienia przyczyny i 
skutki migracji ludności 
do paostw zachodnich 
 

– stosuje pojęcia: kom-
puteryzacja, telefonia 
komórkowa, społeczeo-
stwo konsumpcyjne, 
subkultury młodzieżowe 
– lokalizuje w czasie: 
początek komercyjnego 
wykorzystania internetu 
(1991) 
– omawia rolę, jaką we 
współczesnym świecie 
odgrywają internet i 
media społecznościowe 
– przedstawia nowe 
techniki masowej komu-
nikacji społecznej 
– wymienia zjawiska, 
które wpłynęły na roz-
wój procesu globalizacji 
– omawia kluczowe 
problemy demograficzne 
współczesnego świata 
 

– stosuje pojęcia: hake-
rzy, globalna wioska, 
alterglobaliści, antyglo-
baliści, amerykanizacja, 
westernizacja, popkultu-
ra 
– lokalizuje w czasie: 
pierwsze zastosowanie 
telefonu komórkowego 
(1973), protokół z Kioto 
(1997)  
– charakteryzuje migra-
cje we współczesnym 
świecie 
– przedstawia wady i 
zalety postępującej 
urbanizacji 
– wyjaśnia, na czym 
polegają procesy amery-
kanizacji i westernizacji 
współczesnego świata 
– omawia największe 
zagrożenia zdrowotne i 
ekologiczne XXI w. 
 

– stosuje pojęcia: 
happening, performance, 
graffiti, street art, mural 
– lokalizuje w czasie 
pierwsze komputery 
osobiste (1974) 
– identyfikuje postad 
Banksy’ego 
– przedstawia argumen-
ty zwolenników i prze-
ciwników globalizacji 
– opisuje przemiany 
obyczajowe i kulturowe, 
jakie można zaobserwo-
wad we współczesnym 
świecie 
 

– ocenia znaczenie po-
stępu technologicznego 
w rozwoju społeczeostw 
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VI. Polska i Polacy w epoce przemian 

Schyłek PRL  Sytuacja po znie-
sieniu stanu wo-
jennego 

 Postawa Kościoła 
katolickiego 

 Protesty 1988 r. 

 Opozycja antyko-
munistyczna 

 Kultura alternatyw-
na w latach 80. 

 Spotkania w Mag-
dalence 

 Debata Miodowicz–
Wałęsa 

 Nieudane próby 
reform gospodar-
czych 

– stosuje pojęcia: plura-
lizm, wolny rynek  
– lokalizuje w czasie: 
otrzymanie Pokojowej 
Nagrody Nobla przez L. 
Wałęsę (1983), spotka-
nia w Magdalence (1988) 
– identyfikuje postad 
Lecha Wałęsy 
– omawia sytuację spo-
łeczno-polityczną w kraju 
po zniesieniu stanu wo-
jennego 
– wyjaśnia, dlaczego w 
1988 r. doszło do robot-
niczych protestów  
 

– stosuje pojęcie Poma-
raoczowa Alternatywa 
– lokalizuje w czasie: I 
etap reformy gospodar-
czej (1983–1985), II etap 
reformy gospodarczej 
(1986–1990) 
– identyfikuje postacie: 
Mieczysława Rakowskie-
go, Jerzego Popiełuszki 
– wymienia przykłady 
protestów robotniczych i 
studenckich w 1988 r. 
– wyjaśnia, na czym 
polegał antykomuni-
styczny ruch happenin-
gowy Pomaraoczowej 
Alternatywy 
– omawia próby reform 
gospodarczych podej-
mowane w latach 80. 
przez komunistyczne 
władze 
– wyjaśnia, na czym 
polegał kryzys władzy 
pod koniec lat 80. 
 

– stosuje pojęcia: trzeci 
obieg kultury, kultura 
alternatywna 
– lokalizuje w czasie: 
powołanie Krajowej 
Komisji Wykonawczej 
NSZZ „Solidarnośd” 
(1987), III pielgrzymki 
Jana Pawła II do Polski 
(1987), debatę Miodo-
wicz–Wałęsa (30 XI 
1988) 
– identyfikuje postacie: 
Czesława Kiszczaka, 
Alfreda Miodowicza 
– przedstawia represje 
wobec opozycjonistów 
po zniesieniu stanu wo-
jennego 
– omawia rozwój struk-
tur „Solidarności”  
– charakteryzuje posta-
wę Kościoła katolickiego 
wobec polityki rządu 
– omawia przejawy kul-
tury alternatywnej w 
latach 80. 
– wyjaśnia, jakie znacze-
nie dla antykomuni-
stycznej opozycji miała 
debata Miodowicz–
Wałęsa 
 

– stosuje pojęcie ustawa 
Wilczka 
– lokalizuje w czasie: 
powstanie Ogólnopol-
skiego Porozumienia 
Związków Zawodowych 
(1984) 
– identyfikuje postacie: 
Stefana Niedzielaka, 
Stanisława Suchowolca, 
Sylwestra Zycha, Wal-
demara Fydrycha, Aloj-
zego Orszulika, Zbignie-
wa Messnera, Mieczy-
sława Wilczka 
– podaje przykłady akcji 
organizowanych przez 
Pomaraoczową Alterna-
tywę 
– wymienia przykłady 
represji wobec księży 
katolickich związanych z 
opozycją antykomuni-
styczną 
– wyjaśnia, dlaczego 
władze zezwoliły na 
debatę Miodowicz–
Wałęsa 
 

– ocenia skutecznośd 
reform gospodarczych 
przeprowadzonych w 
latach 80. 
– ocenia postawę Kościo-
ła katolickiego wobec 
przemian politycznych 
1989 r. 

Polska droga do 
wolności 

 Okrągły Stół 

 Wybory parlamen-

– stosuje pojęcia: Okrą-
gły Stół, sejm kontrak-

– stosuje pojęcia: ruch 
Komitetów Obywatel-

– stosuje pojęcia: nowela 
kwietniowa, uwolnienie 

– stosuje pojęcie popi-
wek 

– ocenia, czy obrady 
Okrągłego Stołu zakoo-
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tarne i prezydenc-
kie 

 Sytuacja latem 
1989 r. 

 Rząd Tadeusza 
Mazowieckiego 

 Koniec PZPR 

 Wybory prezydenc-
kie w 1990 r. 

 Gabinet Jana 
Krzysztofa Bielec-
kiego 

 

towy 
– lokalizuje w czasie: 
porozumienie Okrągłego 
Stołu (5 IV 1989), wybory 
czerwcowe (4 VI 1989), 
pierwsze wolne wybory 
prezydenckie (1990) 
– identyfikuje postacie: 
Lecha Wałęsy, Tadeusza 
Mazowieckiego, Wojcie-
cha Jaruzelskiego 
– wymienia najważniej-
sze postanowienia Okrą-
głego Stołu 
– omawia przebieg i 
wyniki wyborów kon-
traktowych z 1989 r. 
– wymienia najważniej-
sze wydarzenia polskiej 
drogi do demokracji 

skich, Zgromadzenie 
Narodowe, hiperinflacja  
– lokalizuje w czasie: 
obrady Okrągłego Stołu 
(6 II–8 IV 1989), nowelę 
kwietniową (7 IV 1989), 
wybór W. Jaruzelskiego 
na prezydenta (19 VII 
1989), powołanie rządu 
T. Mazowieckiego (12 IX 
1989) 
– identyfikuje postacie: 
Czesława Kiszczaka, 
Bronisława Geremka, 
Adama Michnika, Mie-
czysława Rakowskiego, 
Jacka Kuronia, Leszka 
Balcerowicza 
– charakteryzuje system 
polityczny, który miał 
zostad wprowadzony w 
Polsce na mocy porozu-
mienia Okrągłego Stołu 
– opisuje zmiany, jakie w 
funkcjonowaniu paostwa 
wprowadzała nowela 
kwietniowa 
– przedstawia okoliczno-
ści powołania rządu T. 
Mazowieckiego 
 

cen, nowela grudniowa 
– lokalizuje w czasie: 
nowelę kwietniową (7 IV 
1989), nowelę grudnio-
wą (29 XII 1989), rozwią-
zanie PZPR (I 1990), 
pierwsze wybory samo-
rządowe (V 1990) 
– identyfikuje postacie: 
Aleksandra Kwaśniew-
skiego, Lecha i Jarosława 
Kaczyoskich, Leszka 
Millera, Jana Krzysztofa 
Bieleckiego 
– omawia przebieg ob-
rad Okrągłego Stołu 
– przedstawia okoliczno-
ści wyboru W. Jaruzel-
skiego na prezydenta 
Polski 
– charakteryzuje sytu-
ację społeczno-
polityczną w kraju po 
wyborach czerwcowych 
– opisuje działania rządu 
T. Mazowieckiego 
– przedstawia okoliczno-
ści przeprowadzenia 
pierwszych w pełni wol-
nych wyborów prezy-
denckich w Polsce  
 

– lokalizuje w czasie: 
powołanie rządu J.K. 
Bieleckiego (1991) 
– identyfikuje postacie: 
Romualda Sosnowskie-
go, Janusza Reykowskie-
go, Władysława Baki, 
Witolda Trzeciakowskie-
go, Leszka Moczulskiego, 
Janusza Korwin-Mikkego, 
Karola Głogowskiego, 
Krzysztofa Skubiszew-
skiego, Stanisława Ty-
mioskiego, Janusza Le-
wandowskiego 
– omawia okoliczności 
rozwiązania PZPR 
– charakteryzuje politykę 
rządu J.K. Bieleckiego 
 

czyły się sukcesem, czy 
porażką opozycji anty-
komunistycznej 
– ocenia polityczne i 
społeczne konsekwencje 
przemian w Polsce po 
1989 r.  
 

III Rzeczpospolita  Rozpad obozu soli-
darnościowego 

 Wybory parlamen-
tarne i rząd Jana 

– stosuje pojęcie deko-
munizacja 
– lokalizuje w czasie: 
wybór A. Kwaśniewskie-
go na prezydenta Polski 

– stosuje pojęcia: lustra-
cja, mała konstytucja 
– lokalizuje w czasie: 
pierwsze w pełni demo-
kratyczne wybory parla-

– lokalizuje w czasie: 
wycofanie wojsk sowiec-
kich z Polski (1991–
1993), podpisanie kon-
kordatu (1993) 

– stosuje pojęcie Bezpar-
tyjny Blok Wspierania 
Reform 
– lokalizuje w czasie: 
powołanie rządu J. Ol-

– ocenia skutecznośd 
dekomunizacji Polski po 
1989 r. 
– ocenia polityczne skut-
ki rozpadu obozu soli-
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Olszewskiego 

 Dekomunizacja 

 Rząd Hanny Su-
chockiej 

 Rządy lewicy 

 Polska w drugiej 
połowie lat 90. 

 Konstytucja RP 

 Początki XXI w. 
 

(1995 i 2000), uchwale-
nie Konstytucji RP (2 IV 
1997), wybór L. Kaczyo-
skiego na prezydenta 
Polski (2005) 
– identyfikuje postacie: 
Lecha Wałęsę, Aleksan-
dra Kwaśniewskiego, 
Lecha Kaczyoskiego  
– wymienia partie poli-
tyczne, które odgrywały 
znaczącą rolę w życiu 
politycznym kraju w 
latach 90. 
– wyjaśnia, na czym 
polegał proces dekomu-
nizacji w Polsce po 1990 
r. 
– omawia zasady ustro-
jowe Konstytucji RP z 
1997 r. 
 

mentarne (27 X 1991), 
uchwalenie małej kon-
stytucji (17 X 1992), 
nowy podział admini-
stracyjny Polski (1999) 
– identyfikuje postad 
Leszka Balcerowicza 
– omawia problem lu-
stracji w Polsce w latach 
90. 
– wyjaśnia, dlaczego 
doszło do rozpadu obozu 
solidarnościowego 
– przedstawia zmiany, 
jakie wprowadzała mała 
konstytucja z 1992 r. 
– opisuje proces budo-
wania podstaw praw-
nych III Rzeczypospolitej 

– identyfikuje postacie: 
Jarosława Kaczyoskiego, 
Jana Olszewskiego, An-
toniego Macierewicza, 
Hanny Suchockiej, Wal-
demara Pawlaka, Józefa 
Oleksego, Włodzimierza 
Cimoszewicza, Jerzego 
Buzka, Leszka Millera, 
Kazimierza Marcinkiewi-
cza 
– przedstawia polską 
scenę polityczną lat 90. 
– wyjaśnia, w jakich 
okolicznościach władzę 
w Polsce przejęła lewica 
– wymienia reformy 
przeprowadzone przez 
rząd J. Buzka 
– omawia przyczyny 
konfliktu między prezy-
dentem L. Wałęsą a 
rządem J. Olszewskiego 
 

szewskiego (XII 1991), 
tzw. noc teczek (4 VI 
1992), powołanie rządu 
H. Suchockiej (VII 1992), 
utworzenie Bezpartyjne-
go Bloku Wspierania 
Reform (1993), powoła-
nie rządu J. Buzka (1997) 
– identyfikuje postacie: 
Zbigniewa Bujaka, Zdzi-
sława Najdera, Mariana 
Krzaklewskiego, Miro-
sława Handkego, Marka 
Belki 
– charakteryzuje rządy 
Hanny Suchockiej  
– przedstawia działal-
nośd rządu J. Buzka 
– opisuje konsekwencje 
rozpadu obozu solidar-
nościowego na początku 
lat 90. 
 

darnościowego 

Przemiany gospo-
darcze i społeczne 

 Sytuacja społeczna 
w latach 90. 

 Reformy Leszka 
Balcerowicza 

 Społeczne skutki 
reform 

 Kościół po prze-
mianach w Polsce 

 Nauka i kultura 
 

– stosuje pojęcia: repry-
watyzacja, strukturalne 
bezrobocie 
– identyfikuje postad 
Andrzeja Wajdy 
– charakteryzuje prze-
miany społeczne w Pol-
sce w latach 90. 
– omawia przyczyny 
bezrobocia w Polsce w 
latach 90. XX w. 
 

– stosuje pojęcia: plan 
Balcerowicza, hiperinfla-
cja, kuroniówka 
– lokalizuje w czasie: 
ogłoszenie planu Balce-
rowicza (1989), zawarcie 
konkordatu (1993)  
– identyfikuje postacie: 
Leszka Balcerowicza, 
Jacka Kuronia 
– omawia założenia 
planu Balcerowicza 
– opisuje gospodarcze i 

– stosuje pojęcie drugi 
obieg 
– identyfikuje postacie: 
Andrzeja Leppera, Zbi-
gniewa Religi, Jacka 
Kaczmarskiego, Krzyszto-
fa Kieślowskiego, 
Agnieszki Holland 
– omawia sytuację go-
spodarczą w Polsce na 
przełomie lat 80. i 90. XX 
w. 
– charakteryzuje sytu-

– stosuje pojęcie popi-
wek 
– identyfikuje postad 
Aleksandra Wolszczana  
– wyjaśnia, w jaki sposób 
walczono z hiperinflacją 
w latach 90. 
– wyjaśnia, jak zmieniła 
się sytuacja polskiej wsi 
w wyniku przemian go-
spodarczych lat 90. 
 

– ocenia społeczne kosz-
ty reform gospodarczych 
lat 90. XX w. 
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społeczne skutki reform 
Balcerowicza 
– przedstawia przemiany 
w polskiej kulturze lat 
90. 
 

ację Kościoła katolickie-
go w Polsce w latach 90. 
XX w. 
– wymienia najważniej-
szych przedstawicieli 
polskiej kultury i nauki w 
ostatnich dekadach XX 
w. 
 

Polska w Europie i 
na świecie 

 Sytuacja międzyna-
rodowa Polski 

 Relacje z sąsiednimi 
paostwami 

 Droga Polski do 
Unii Europejskiej 

 Polacy wobec przy-
stąpienia do UE 

 Polska w struktu-
rach NATO 

 Działania Polskich 
Sił Zbrojnych w NA-
TO 

– stosuje pojęcia: Grupa 
Wyszehradzka, Trójkąt 
Weimarski 
– lokalizuje w czasie: 
powołanie Grupy Wy-
szehradzkiej (1991), 
powołanie Trójkąta We-
imarskiego (1991), wstą-
pienie Polski do NATO 
(12 III 1999), wejście 
Polski do UE (1 V 2004)  
– identyfikuje postacie: 
Lecha Wałęsę, Aleksan-
dra Kwaśniewskiego 
– wymienia etapy inte-
gracji Polski z Unią Euro-
pejską 
– wyjaśnia, jakie znacze-
nie dla Polski ma jej 
udział w Grupie Wyszeh-
radzkiej i Trójkącie We-
imarskim  
 

– stosuje pojęcia: euroe-
ntuzjaści, eurosceptycy  
– lokalizuje w czasie: 
przeprowadzenie refe-
rendum akcesyjnego (7–
8 VI 2003) 
– identyfikuje postacie: 
Helmuta Kohla, Václava 
Havla, Tadeusza Mazo-
wieckiego, Borysa Jelcy-
na, Bronisława Geremka 
– wyjaśnia, jakie czynniki 
wpływają na stosunki 
Polski z paostwami są-
siednimi 
– opisuje proces integra-
cji Polski z Unią Europej-
ską 
– omawia proces przy-
stąpienia Polski do NATO 
– przedstawia najważ-
niejsze cele polityki za-
granicznej III RP 

– stosuje pojęcia: Środ-
kowoeuropejskie Poro-
zumienie o Wolnym 
Handlu 
– lokalizuje w czasie: 
uznanie zachodniej gra-
nicy Polski przez RFN (XI 
1990), podpisanie Środ-
kowoeuropejskiego 
Porozumienia o Wolnym 
Handlu (1992), podpisa-
nie polsko-rosyjskiego 
Traktatu o przyjaznej i 
dobrosąsiedzkiej współ-
pracy (22 V 1992), złoże-
nie wniosku o przyjęcie 
Polski do Unii Europej-
skiej (IV 1994), podpisa-
nie protokołu akcesyjne-
go Polski do NATO (XII 
1997), podpisanie trakta-
tu akcesyjnego do UE (IV 
2003)  
– identyfikuje postacie: 
Józsefa Antalla, Krzyszto-
fa Skubiszewskiego 
– omawia stosunki Polski 
z paostwami sąsiednimi 

– lokalizuje w czasie: 
podpisanie umowy sto-
warzyszeniowej Polski w 
EWG (XII 1991), przystą-
pienie Polski do progra-
mu Partnerstwo dla 
pokoju (II 1994), przyję-
cie programu Partner-
stwo dla członkostwa (III 
1998) 
– identyfikuje postacie: 
Rolanda Dumasa, Hansa-
Dietricha Genschera, 
Jana Kułakowskiego 
– charakteryzuje sytu-
ację międzynarodową 
Polski w latach 90. XX w. 
 

– ocenia członkostwo 
Polski w UE i NATO  
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– przedstawia postawy 
Polaków wobec przystą-
pienia do UE 
– wymienia przykłady 
zaangażowania polskiego 
wojska w operacje pro-
wadzone przez NATO 
 

 


