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TECHNIKUM 

Hｷゲデﾗヴｷ; ｷ ゲヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘ﾗく OﾃI┣┞ゲデ┞ P;ﾐデWﾗﾐ ｷ ﾗﾃI┣┞ゲデW ゲヮﾗヴ┞ 
WYMAGANIA  EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH  

Klasa III  
Temat lekcji Zagadnienia  W┞ﾏ;ｪ;ﾐｷ; ﾐ; ヮﾗゲ┣I┣WｪﾙﾉﾐW ﾗIWﾐ┞ 

dopuszc┣;ﾃEI; dostateczna dobra bardzo dobra IWﾉ┌ﾃEI; 

I. Tak jak Grecy i Rzymianie 

1. Greccy 

bohaterowie  

ヱく W ゲデ;ヴﾗ┦┞デﾐWﾃ GヴWIﾃｷ 
ヲく Wﾗﾃﾐ; デヴﾗﾃ;ﾑゲﾆ; 

3. Wojny z Persami 

ヴく NｷW┣ｪﾗS;が ﾆデﾙヴ; 
rujnuje 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ぎ 
┘ﾗﾃﾐ; デヴﾗﾃ;ﾑゲﾆ; 

に  identyfikuje postacie: Homera, 

Leonidasa 

に ┣ﾐ; S;デ` HｷデW┘ ヮﾗS M;ヴ;デﾗﾐWﾏ 
(490 r. p.n.e.) i Termopilami  

(480 r. p.n.e.) 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW Tヴﾗﾃ`が 
ﾏｷWﾃゲI; ﾐ;ﾃゲﾍ┞ﾐﾐｷWﾃゲ┣┞Iｴ HｷデW┘ 
wojen grecko-perskich 

に wymienia cechy 

charakterystyczne antycznej 

cywilizacji greckiej 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
Hellada, Hellenowie 

に  identyfikuje postacie: Achillesa, 

Hektora 

に ┣ﾐ; S;デ` Hｷデ┘┞ ヮﾗS CｴWヴﾗﾐWﾃE ふンンΒ 
r. p.n.e.) 

に  ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が Sﾉ;I┣Wｪﾗ ┌┣ﾐ;ﾃW ゲｷ`が ┦W 
GヴWI┞ ┣;ヮﾗI┣Eデﾆﾗ┘;ﾉｷ H;S;ﾐｷ; 
historyczne 

に przedstawia antyczne wzory 

Hﾗｴ;デWヴゲデ┘; ﾐ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┣ｷW Iliady 

Homera 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ぎ 
wojna peloponeska 

に  identyfikuje postacie: 

Temistoklesa, Kserksesa, 

Pauzaniasza, Herodota 

に zna daty wojny peloponeskiej 

(431に 404 p.n.e.) 

に charakteryzuje postawy 

;ﾐデ┞I┣ﾐWｪﾗ ┦ﾗﾍﾐｷWヴ┣; ｷ ﾗHヴﾗﾑI┞ 
ﾗﾃI┣┞┣ﾐ┞ ﾐ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┣ｷW ┘ﾗﾃWﾐ 
grecko-perskich 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が Sﾉ;I┣Wｪﾗ デ┘ﾙヴI┞ ﾆ┌ﾉデ┌ヴ┞ 
ﾐ; ヮヴ┣Wゲデヴ┣Wﾐｷ S┣ｷWﾃﾙ┘ ﾗS┘ﾗﾍ┞┘;ﾉｷ 
ゲｷ` Sﾗ デ┞Iｴ ヮﾗゲデ;┘  

UI┣Wﾑぎ 
に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J HWｷﾐヴｷIｴ; 
Schliemanna  

に omawia skutki wojny 

ヮWﾉﾗヮﾗﾐWゲﾆｷWﾃ Sﾉ; ゴ┘ｷ;デ; ｪヴeckiego 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ヴWIWヮIﾃ` HｷデW┘ ヮﾗS 
Maratonem i Termopilami w 

literaturze, sztuce i kulturze 

popularnej 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗSﾐﾗゲｷ ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ 
bohaterskich postawy 

;ﾐデ┞I┣ﾐ┞Iｴ GヴWﾆﾙ┘ Sﾗ 
ヮﾗゲデ;┘ ┘ゲヮﾙﾍI┣Wゲﾐ┞Iｴ 
Pﾗﾉ;ﾆﾙ┘ 

2. Polskie 

Termopile 

1. Polski Leonidas 

2. Bitwa pod 

);S┘ﾙヴ┣Wﾏ 

3. Bohaterowie spod 

Wizny 

i Monte Cassino 

UI┣Wﾑぎ 
に identyfikuje postacie: gen. J. 

Sﾗ┘ｷﾑゲﾆｷWｪﾗが  
ﾆヮデく Bく );ﾃEI┣ﾆﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗが ﾆヮデく Wく 
Raginisa,  gen. W. Andersa 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾆデﾗ ｷ Sﾉ;I┣Wｪﾗ ┣┞ゲﾆ;ﾍ 
miano polskiego Leonidasa 

 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┣ﾐ; S;デ` ゲ┣デ┌ヴﾏ┌ Wﾗli (6 IX 1831 

ヴくぶが Hｷデ┘┞ ヮﾗS );S┘ﾙヴ┣Wﾏ ふヱΑ VIII 
ヱΓヲヰ ヴくぶが Hｷデ┘┞ ヮﾗS Wｷ┣ﾐE ふΑ-10 IX 

1939 r.), zdobycia Monte Cassino (18 

V 1944 r.) 

に wskazuje na mapie miejsca bitew 

ヮﾗS );S┘ﾙヴ┣Wﾏが Wｷ┣ﾐEが MﾗﾐデW 
Cassino 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ﾗHヴﾗﾐ` Wﾗﾉｷ ﾗヴ;┣ Hｷデ┘┞ 
ヮﾗS Wｷ┣ﾐE ｷ MﾗﾐデW Cassino jako 

symboliczne oraz historyczne 

ﾐ;┘ｷE┣;ﾐｷ; Sﾗ ｪヴWIﾆｷIｴ TWヴﾏﾗヮｷﾉ 

UI┣Wﾑぎ 
に opisuje przebieg i znaczenie bitwy 

ヮﾗS );S┘ﾙヴ┣Wﾏ ﾗヴ;┣ ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ﾃWﾃ 
ゲ┞ﾏHﾗﾉｷﾆ` 

 

UI┣Wﾑぎ 
に przedstawia motyw Termopil i 

jego znaczenie w polskiej 

literaturze 

に ocenia postawy polskich 

Hﾗｴ;デWヴﾙ┘ ヮﾗゴ┘ｷ`I;ﾃEI┞Iｴ ゲｷ` Sﾉ; 
ojczyzny 

UI┣Wﾑぎ 
に omawia i ocenia 

znaczenie 

popularyzowania wiedzy o 

wydarzeniach 

ｴｷゲデﾗヴ┞I┣ﾐ┞Iｴ ┣; ヮﾗﾏﾗIE 
┘ゲヮﾙﾍI┣Wゲﾐ┞Iｴ ゴヴﾗSﾆﾙ┘ 
przekazu 

3. Republika 

rzymska に 

ヮ;ﾑゲデ┘ﾗ 
obywateli  

 

1. Republika rzymska 

2. Rzymski obywatel に 

patriota 

3. Kryzys republiki 

4. Upadek republiki 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ  
republika, obywatel 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ┘ ﾃ;ﾆｷ ゲヮﾗゲﾙH 
R┣┞ﾏｷ;ﾐｷW ヴﾗ┣┌ﾏｷWﾉｷ ヮﾗﾃ`IｷW Iﾐﾙデ 
obywatelskich 

UI┣Wﾑぎ 
に zna daty wojny z Ekwami (458 r. 

ヮくﾐくWくぶが ヮヴ┣Wﾃ`Iｷ; ┘ﾍ;S┣┞ przez 

Gajusza Juliusza Cezara (49 r. p.n.e.), 

upadku republiki rzymskiej (31 r. 

p.n.e.) 

に identyfikuje postacie: Lucjusza 

Kwinkcjusza Cyncynata, Gajusza 

Juliusza Cezara, Oktawiana 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ┣;ゲｷ`ｪ ヴWヮ┌Hﾉｷﾆｷ 
rzymskiej 

UI┣Wﾑぎ 
に identyfikuje postacie: Tyberiusza i 

G;ﾃ┌ゲ┣; Gヴ;ﾆIｴﾙ┘が M;ヴﾆ; T┌ﾉｷ┌ゲ┣; 
Cycerona 

に przedstawia przyczyny i skutki 

kryzysu republiki rzymskiej  

に omawia przejawy kryzysu 

ヴWヮ┌Hﾉｷﾆｷ ヴ┣┞ﾏゲﾆｷWﾃ ｷ ヮヴﾙH┞ ﾃWｪﾗ 
ヮヴ┣W┣┘┞Iｷ`┦Wﾐｷ; 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が Sﾉ;I┣Wｪﾗ C┞ﾐI┞ﾐ;デ ゲデ;ﾍ 
ゲｷ` ┘┣ﾗヴWﾏ Sﾉ; ;ﾏWヴ┞ﾆ;ﾑゲﾆｷIｴ 
obywateli 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣;ﾉW┦ﾐﾗゴIｷ ﾏｷ`S┣┞ 
kryzysem republiki rzymskiej a 

┌ヮ;SﾆｷWﾏ Iﾐﾙデ ﾗH┞┘;デWﾉゲﾆｷIｴ 

 

UI┣Wﾑぎ 
に analizuﾃW ﾏﾗ┦ﾉｷ┘ﾗゴJ 
zastosowania 

ﾗH┞┘;デWﾉゲﾆｷIｴ ┘┣ﾗヴIﾙ┘ 
ﾗHﾗ┘ｷE┣┌ﾃEI┞Iｴ ┘ 
ゲデ;ヴﾗ┦┞デﾐWﾃ ヴWヮ┌HﾉｷIW 
rzymskiej w dzisiejszych 

czasach 
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に przedstawia cechy 

charakterystyczne republiki rzymskiej 

に omawia cechy rzymskiego 

obywatela に ヮ;デヴｷﾗデ┞ ﾐ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┣ｷW 
Cyncynata 

4. Polski 

patriotyzm na 

przestrzeni 

┘ｷWﾆﾙ┘ 

1. Patriotyzm w 

ヮヴ┣Wゲ┣ﾍﾗゴIｷ 
ヲく Ś┘ｷ`デ; ﾐ;ヴﾗSﾗ┘W 

ンく P;デヴｷﾗデ┞┣ﾏ S┣ｷゴ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣Wﾐie terminu  

patriotyzm 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮﾗﾉゲﾆｷW ゴ┘ｷ`デ; ﾗ 
charakterze narodowym 

に wymienia podstawowe 

ﾗHﾗ┘ｷE┣ﾆｷ ﾗH┞┘;デWﾉ; ヮﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ┘┞S;ヴ┣Wﾐｷ;が ﾆデﾙヴW ﾏｷ;ﾍ┞ 
┘ヮﾍ┞┘ ﾐ; ヴﾗ┣┘ﾙﾃ ヮﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ 
patriotyzmu 

に charakteryzuje postawy 

patriotyczne w Polsce na przestrzeni 

S┣ｷWﾃﾙ┘ 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が I┣┞ﾏ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ゲｷ` 
┘ゲヮﾙﾍI┣Wゲﾐ┞ ヮ;デヴｷﾗデ┞┣ﾏ ｷ ヮﾗS;ﾃW ﾃWｪﾗ 
ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ 
Corona Regni Poloniae 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ 
┌ゲデ;ﾐﾗ┘ｷWﾐｷ; ヮﾗﾉゲﾆｷIｴ ゴ┘ｷEデ ﾗ 
charakterze narodowym 

に przedstawia zmiany w rozumieniu 

ヮﾗﾃ`Iｷ; ヮ;デヴｷﾗデ┞┣ﾏ ┘ PﾗﾉゲIW ﾐ; 
ヮヴ┣Wゲデヴ┣Wﾐｷ S┣ｷWﾃﾙ┘ 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗﾏ;┘ｷ; ﾏｷデ┞ ┣┘ｷE┣;ﾐW ┣ ヮﾗﾉゲﾆｷﾏ 
patriotyzmem 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ocenia, czy w czasach 

┘ゲヮﾙﾍI┣Wゲﾐ┞Iｴ ヮﾗデヴ┣WHﾐ┞ 
jest patriotyzm 

IIく Z; ヮ;ﾐﾗ┘;ﾐｷ; Pｷ;ゲデﾙ┘ ｷ J;ｪｷWﾉﾉﾗﾐﾙ┘ 

ヱく J;ﾆ ヴ┣ES┣ｷﾉｷ 
pierwsi 

Piastowie 

ヱく D┞ﾐ;ゲデｷ; Pｷ;ゲデﾙ┘ 

ヲく PｷWヴ┘ゲ┣┞ ﾆヴﾙﾉ Pﾗﾉゲﾆｷ 
3. Spory o tron i kryzys 

ヮ;ﾑゲデ┘; Pｷ;ゲデﾙ┘ 

4. Od odbudowy do 

ヮﾗS┣ｷ;ﾍ┌ ヮ;ﾑゲデ┘; 
Pｷ;ゲデﾙ┘ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌  
Piastowie 

に lokalizuje w czasie panowanie 

dynastii piastowskiej 

に ┣ﾐ; S;デ` Iｴヴ┣デ┌ Polski (966 r.), 

ﾆﾗヴﾗﾐ;Iﾃｷ BﾗﾉWゲﾍ;┘; CｴヴﾗHヴWｪﾗ  
(1025 r.), Kazimierza Wielkiego 

(1333 r.)  

に identyfikuje postacie: Mieszka I, 

BﾗﾉWゲﾍ;┘; CｴヴﾗHヴWｪﾗ 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ┣;ゲｷ`ｪ 
monarchii piastowskiej 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾃ;ﾆｷW ヮヴ┣Wゲﾍ;ﾐﾆｷ 
┌ﾏﾗ┦ﾉｷ┘ｷﾍ┞ BﾗﾉWゲﾍ;┘ﾗ┘ｷ 
ChrobrWﾏ┌ ゲｷ`ｪﾐｷ`IｷW ヮﾗ ﾆﾗヴﾗﾐ` 
ﾆヴﾙﾉW┘ゲﾆE 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ  
monarchia patrymonialna, statut 

sukcesyjny 

に zna daty koronacji  

MｷWゲ┣ﾆ; II ふヱヰヲヵ ヴくぶが BﾗﾉWゲﾍ;┘; 
Śﾏｷ;ﾍWｪﾗ ふヱヰΑヶ ヴくぶが Pヴ┣Wﾏ┞ゲﾍ; II  
ふヱヲΓヵ ヴくぶが Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; ŁﾗﾆｷWデﾆ; ふヱンヲヰ 
r.) 

に identyfikuje postacie: Mieszka II, 

K;┣ｷﾏｷWヴ┣; OSﾐﾗ┘ｷIｷWﾉ;が BﾗﾉWゲﾍ;┘; 
Śﾏｷ;ﾍWｪﾗが BﾗﾉWゲﾍ;┘; Kヴ┣┞┘ﾗ┌ゲデWｪﾗ 

に przedstawia cechy 

charakterystyczne panowania 

K;┣ｷﾏｷWヴ┣; OSﾐﾗ┘ｷIｷWﾉが BﾗﾉWゲﾍ;┘; 
Śﾏｷ;ﾍWｪﾗ ｷ BﾗﾉWゲﾍ;┘; Kヴ┣┞┘ﾗ┌ゲデWｪﾗ 

UI┣Wﾑぎ 
に identyfikuje postacie: 

Bヴ┣Wデ┞ゲﾍ;┘;が Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; HWヴﾏ;ﾐ;が 
Zbigniewa 

に omawia przejawy kryzysu i 

ﾗSH┌Sﾗ┘┞ ヮ;ﾑゲデ┘; ヮﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ ┘ XI 
w. 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗﾏ;┘ｷ; ┘ヮﾍ┞┘ ゲ┞デ┌;Iﾃｷ 
┘W┘ﾐ`デヴ┣ﾐWﾃ ┘ ヮ;ﾑゲデ┘ｷW 
piastowskim  

┘ XI ┘く ﾐ; ヮﾗ┣┞Iﾃ` ┘ﾍ;SI┞ 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ゲﾍ;HW ｷ ﾏﾗIﾐW ゲデヴﾗﾐ┞ 
ヮ;ﾑゲデ┘; ヮﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ ┣; ヮ;ﾐﾗ┘;ﾐｷ; 
pierwゲ┣┞Iｴ Pｷ;ゲデﾙ┘ 

UI┣Wﾑぎ 
に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ﾗヴ;┣ ﾗIWﾐｷ; 
koncepcje polityczne 

BﾗﾉWゲﾍ;┘; CｴヴﾗHヴWｪﾗが 
BﾗﾉWゲﾍ;┘; Śﾏｷ;ﾍWｪﾗ ｷ 
BﾗﾉWゲﾍ;┘; Kヴ┣┞┘ﾗ┌ゲデWｪﾗ 

2. Ostatni 

Piastowie na 

tronie polskim 

1. Drogi do 

zjednoczenia 

2. Metropolia na 

ゲデヴ;┦┞ ﾃWSﾐﾗゴIｷ 
3. Panowanie 

Kazimierza Wielkiego 

4. Zmiana dynastii w 

Polsce 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
rozbicie dzielnicowe, 

Jagiellonowie 

に zna daty: sprowadzenia 

Kヴ┣┞┦;ﾆﾙ┘ Sﾗ Pﾗﾉゲﾆｷ ふヱヲヲヶ ヴくぶが 
ﾆﾗヴﾗﾐ;Iﾃｷ Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; ŁﾗﾆｷWデﾆ; 
(1320 r.), koronacji Kazimierza 

WｷWﾉﾆｷWｪﾗ ふヱンンン ヴくぶが ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷa 

Akademii Krakowskiej (1364 r.), 

przywileju koszyckiego (1374 r.) 

に identyfikuje postacie: 

Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; ŁﾗﾆｷWデﾆ;が K;┣ｷﾏｷWヴ┣; 
Wielkiego, Ludwika 

AﾐSWｪ;┘WﾑゲﾆｷWｪﾗが J;S┘ｷｪｷ 
AﾐSWｪ;┘WﾑゲﾆｷWﾃが J;ｪｷWﾍﾍ┞ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
monarchia stanowa 

に zna daty: pokoju w Kaliszu (1343 r.), 

koronacji Lud┘ｷﾆ; AﾐSWｪ;┘WﾑゲﾆｷWｪﾗ 
(1370 r.) 

に przedstawia cechy 

charakterystyczne rozbicia 

dzielnicowego w Polsce piastowskiej 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ゲ┞デ┌;Iﾃ` ┘W┘ﾐ`デヴ┣ﾐE 
ヮ;ﾑゲデ┘; ヮﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ ┣; ヮ;ﾐﾗ┘;ﾐｷ; 
ﾗゲデ;デﾐｷIｴ Pｷ;ゲデﾙ┘ 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ﾆﾗヴﾗﾐ;Iﾃｷ Pヴ┣Wﾏ┞ゲﾍ; II  
(1295 r.), koronacji W;Iﾍ;┘; II 
ふヱンヰヰ ヴくぶが ヮヴ┣┞ﾍEI┣Wﾐｷ; R┌ゲｷ H;ﾉｷIﾆｷWﾃ 
(1340-1356) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;IｷWぎ Pヴ┣Wﾏ┞ゲﾍ; 
IIが W;Iﾍ;┘; IIが W;Iﾍ;┘; IIIが ;Hヮ 
J;ﾆ┌H; Ś┘ｷﾐﾆｷ 
に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ ヮヴ┣Wﾃ`Iｷ; 
┘ﾍ;S┣┞ ┘ PﾗﾉゲIW ヮヴ┣W┣ 
AﾐSWｪ;┘Wﾐﾙ┘ ｷ J;ｪｷWﾉﾉﾗﾐﾙ┘ 

UI┣Wﾑぎ 
に identyfikuje postaJ Hヮ J;ﾐ; 
Muskaty 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ｷ ﾗIWﾐｷ; ヴﾗﾉ` KﾗゴIｷﾗﾍ; ┘ 
ﾃWSﾐﾗI┣Wﾐｷ┌ ヮ;ﾑゲデ┘; ヮﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ 

に charakteryzuje i ocenia 

panowanie Kazimierza Wielkiego 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ゲヮﾗゲﾙH 
prowadzenia polityki przez 

BﾗﾉWゲﾍ;┘; CｴヴﾗHヴWｪﾗ ｷ 
Kazimierza Wielkiego 

に ﾗIWﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘が ﾃ;ﾆi na 

S┣ｷ;ﾍ;ﾐｷ; ┘ﾍ;SIﾙ┘ ﾏｷ;ﾍ┞ 
a┌ﾐﾆIﾃﾗﾐ┌ﾃEIW ┘ﾙ┘I┣;ゲ 
ustroje (monarchia 

patrymonialna oraz 

stanowa) 
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に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ┣;ゲｷ`ｪ 
デWヴ┞デﾗヴｷ;ﾉﾐ┞ ヮ;ﾑゲデ┘; ヮﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ ┣; 
panowania Kazimierza Wielkiego 

に omawia przyczyny i etapy 

jednoczenia ziem polskich 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾗゲｷEｪﾐｷ`Iｷ; 
K;┣ｷﾏｷWヴ┣; WｷWﾉﾆｷWｪﾗ ┘ ヴ┣ES┣Wﾐｷ┌ 
ヮ;ﾑゲデ┘Wﾏ 

ンく Pﾗﾉゲﾆ; I┣`ゴIｷE 
E┌ヴﾗヮ┞ ﾍ;IｷﾑゲﾆｷWﾃ 

1. Chrzest Mieszka I 

ヲく Zﾃ;┣S ┘ GﾐｷW┤ﾐｷW 

3. Katoliccy patroni 

Polsce 

4. Kultura i sztuka 

Iｴヴ┣WゴIｷﾃ;ﾑゲﾆ; 

ヵく W;ヴデﾗゴIｷ ｷ 
obyI┣;ﾃﾗ┘ﾗゴJ 
Iｴヴ┣WゴIｷﾃ;ﾑゲﾆ; 

6. Architektura i sztuka 

ヮﾗﾉゲﾆ; ┘ ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣┌ 

Αく Kヴﾗﾐｷﾆ;ヴ┣W S┣ｷWﾃﾙ┘ 
Polski 

8. Laicyzacja i 

Iｴヴ┣WゴIｷﾃ;ﾑゲデ┘ﾗ ┘ 
I┣;ゲ;Iｴ ┘ゲヮﾙﾍI┣Wゲﾐ┞Iｴ 

UI┣Wﾑぎ 
に zna daty: chrztu Polski (966 r.), 

┣ﾃ;┣S┌ ┘ GﾐｷW┤ﾐｷW ふヱヰヰヰ ヴくぶ 

に identyfikuje postacie: Mieszka I, 

BﾗﾉWゲﾍ;┘; CｴヴﾗHヴWｪﾗが Oデデﾗﾐ; IIIが 
ゴ┘く WﾗﾃIｷWIｴ; 

に prezentuje cechy 

charakterystyczne sztuki i kultury 

Iｴヴ┣WゴIｷﾃ;ﾑゲﾆｷWﾃ ┘ PﾗﾉゲIW 

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ゲ┣デ┌ﾆ` ｷ 
;ヴIｴｷデWﾆデ┌ヴ` ヮﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ 
ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣; 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌  
laicyzacja 

に identyfikuje postacie: Dobrawy, bp 

Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; ┣W S┣I┣Wヮ;ﾐﾗ┘; 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ゲﾆ┌デﾆｷ ヮヴ┣┞ﾃ`Iｷ; 
Iｴヴ┣WゴIｷﾃ;ﾑゲデ┘; ヮヴ┣W┣ MｷWゲ┣ﾆ; I 
に opisuje postanowienia zjazdu w 

GﾐｷW┤ﾐｷW ｷ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾃWｪﾗ 
konsekwencje 

に デﾍ┌ﾏ;I┣┞が ﾃ;ﾆE ヴﾗﾉ` ﾆヴﾗﾐｷﾆｷ 
ﾗSｪヴ┞┘;ﾍ┞ S;┘ﾐｷWﾃ ｷ ┘ゲヮﾙﾍI┣WゴﾐｷW 

 

UI┣Wﾑぎ 
に identyfikuje postacie: Galla 

Aﾐﾗﾐｷﾏ;が WｷﾐIWﾐデWｪﾗ K;Sﾍ┌Hﾆ;が 
J;ﾐ; Dﾍ┌ｪﾗゲ┣; J;ﾐﾆ; ┣ C┣;ヴﾐﾆﾗ┘; 

に przedstawia na wybranych 

ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S;Iｴ ヴﾗﾉ`が ﾃ;ﾆE ┘ 
ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣ﾐ┞ﾏ ヮ;ﾑゲデ┘ｷW ｷ 
ゲヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘ｷW ﾗSｪヴ┞┘;ﾉｷ ゴ┘ｷ`Iｷ 
patroni 

に ﾗﾆヴWゴﾉ;が ﾐ; ﾆデﾙヴW ﾗHゲ┣;ヴ┞ ﾆ┌ﾉデ┌ヴ┞ 
Iｴヴ┣WゴIｷﾃ;ﾑゲデ┘ﾗ ┘┞┘;ヴﾍﾗ 
ﾐ;ﾃ┘ｷ`ﾆゲ┣┞ ┘ヮﾍ┞┘  
に wymienia kronikarzy polskich i 

ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ｷIｴ ﾗゲｷEｪﾐｷ`Iｷ; 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗIWﾐｷ; ゲﾆ┌デﾆｷ ヮヴ┣┞ﾃ`Iｷ; 
Iｴヴ┣WゴIｷﾃ;ﾑゲデ┘; ヮヴ┣W┣ MｷWゲ┣ﾆ; I 
に charakteryzuje przyczyny i skutki 

ﾉ;ｷI┞┣;Iﾃｷ ┦┞Iｷ; ヮ┌HﾉｷI┣ﾐﾗ-

politycznego 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が Iﾗ ヮヴ┣┞I┣┞ﾐｷﾍﾗ ゲｷ` Sﾗ 
ﾏﾐｷWﾃゲ┣Wﾃ ﾐｷ┦ ┘ E┌ヴﾗヮｷW );IｴﾗSﾐｷWﾃ 
ﾉ;ｷI┞┣;Iﾃｷ ┦┞Iｷ; ┘ PﾗﾉゲIW 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗﾏ;┘ｷ; ｷ ﾗIWﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ 
┘;ヴデﾗゴIｷ Iｴヴ┣WゴIｷﾃ;ﾑゲﾆｷIｴ 
na przemiany w 

ﾗH┞I┣;ﾃﾗ┘ﾗゴIｷ 
ゲヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘; ヮﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ 

 

ヴく PﾗI┣Eデﾆｷ ┌ﾐｷｷ 
polsko-litewskiej 

1. Dlaczego zawarto 

┌ﾐｷ` ヮﾗﾉゲﾆﾗ- 

-lｷデW┘ゲﾆEい 

2. Konflikt z zakonem 

ﾆヴ┣┞┦;Iﾆｷﾏ 

ンく Sヮﾙヴ ヮﾗﾉゲﾆﾗ-

ﾆヴ┣┞┦;Iﾆｷ ﾐ; ;ヴWﾐｷW 

ﾏｷ`S┣┞ﾐ;ヴﾗSﾗ┘Wﾃ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌  
unia 

に zna daty: zawarcia unii w 

Krewie (1385 r.), bitwy pod 

Grunwaldem (15 VII 1410 r.),  

I ヮﾗﾆﾗﾃ┌ デﾗヴ┌ﾑゲﾆｷWｪﾗ  
(1411 r.), II ヮﾗﾆﾗﾃ┌ デﾗヴ┌ﾑゲﾆｷWｪﾗ  
(1466 r.) 

に identyfikuje postacie: 

Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; J;ｪｷWﾍﾍ┞が K;┣ｷﾏｷWヴ┣; 
J;ｪｷWﾉﾉﾗﾑI┣┞ﾆ; 

に omawia przyczyny i skutki unii 

polsko-litewskiej w Krewie 

 

UI┣Wﾑぎ 
に zna daty: wielkiej wojny z zakonem 

ﾆヴ┣┞┦;Iﾆｷﾏ ふヱヴヰΓ-1411), wojny 

trzynastoletniej (1454-1466) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J UﾉヴｷIｴ; ┗ﾗﾐ 
Jungingena 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW KヴﾙﾉWゲデ┘ﾗ 
PﾗﾉゲﾆｷWが WｷWﾉﾆｷW Kゲｷ`ゲデ┘ﾗ LｷデW┘ゲﾆｷWが 
ヮ;ﾑゲデ┘ﾗ ┣;ﾆﾗﾐ┌ ﾆヴ┣┞┦;IﾆｷWｪﾗ 

に omawia postanowienia unii polsko-

litewskiej w Krewie 

に opisuje przyczyny i skutki wielkiej 

wojny z zakoﾐWﾏ ﾆヴ┣┞┦;Iﾆｷﾏ ﾗヴ;┣ 
wojny trzynastoletniej 

UI┣Wﾑぎ 
に zna daty: soboru w Konstancji 

(1414-1418), aktu inkorporacji Prus 

do Polski (1454 r.) 

に identyfikuje postacie: Witolda, 

P;┘ﾍ; WﾍﾗSﾆﾗ┘ｷI;が ;Hヮ Mｷﾆﾗﾍ;ﾃ; 
TヴEH┞ 

に analizuje znaczenie bitwy pod 

Grunwaldem dla polskiej tradycji 

ｴｷゲデﾗヴ┞I┣ﾐWﾃ ｷ ゴ┘ｷ;SﾗﾏﾗゴIｷ 
ﾐ;ヴﾗSﾗ┘Wﾃ ﾐ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┣ｷW ﾗHヴ;┣┌ 
Jana Matejki 

に charakteryzuje dyplomatyczne 

┣;HｷWｪｷ P;┘ﾍ; WﾍﾗSﾆﾗ┘ｷI; ﾐ; 
soborze w Konstancji 

 

UI┣Wﾑぎ 
に przedstawia oraz ocenia 

ヮ;ﾐﾗ┘;ﾐｷW Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; J;ｪｷWﾍﾍ┞ 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾐ; I┣┞ﾏ ヮﾗﾉWｪ;ﾍ; 
ヮﾗゲデ`ヮﾗ┘ﾗゴJ ヮﾗｪﾉESﾙ┘ P;┘ﾍ; 
WﾍﾗSﾆﾗ┘ｷI; 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗIWﾐｷ; WaWﾆデ┞┘ﾐﾗゴJ 
ヮﾗﾉｷデ┞ﾆｷ ヮ;ﾑゲデ┘; ヮﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ 
┘ ゲデﾗゲ┌ﾐﾆ┌ Sﾗ Kヴ┣┞┦;ﾆﾙ┘ 

IIIく D┣ｷWS┣ｷIデ┘ﾗ R┣WI┣┞ヮﾗゲヮﾗﾉｷデWﾃ OHﾗﾃｪ; N;ヴﾗSﾙ┘ 

ヱく P;ﾑゲデ┘ﾗ 
szlachty polskiej 

1. Dlaczego szlachta 

┌┣┞ゲﾆ;ﾍ; ヮヴ┣┞┘ｷﾉWﾃWい 

2. Parlament 

szlachecki 

ンく ずS┣ﾉ;IｴIｷI ﾐ; 
┣;ｪヴﾗS┣ｷW ヴﾙ┘ﾐ┞ 
┘ﾗﾃW┘ﾗS┣ｷWざ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ  
demokracja szlachecka, szlachta 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ 
ﾐ;S;┘;ﾐｷ; ゲ┣ﾉ;IｴIｷW ヮヴ┣┞┘ｷﾉWﾃﾙ┘ 
oraz wymienia ich skutki 

に przedstawia cechy 

charakterystyczne stanu 

szlacheckiego 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ ゲWﾃﾏ 
walny, sejmiki 

に zna daty uchwalenia konstytucji 

Nihil novi ふヱヵヰヵ ヴくぶが ┣┘ﾗﾍ;nia po raz 

pierwszy sejmu walnego (1493 r.), 

pierwszego liberum veto (1652 r.)  

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J J;ﾐ; 
Zamojskiego 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ ヴ┌Iｴ 
egzekucyjny 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J Mｷﾆﾗﾍ;ﾃ; 
Sienickiego 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ゲヮﾗゲﾙH a┌ﾐﾆIﾃﾗﾐﾗ┘;ﾐｷ; 
demokracji szlacheckiej i jej 

instytucji 

に charakteryzuje ruch egzekucyjny i 

ﾃWｪﾗ ┘ヮﾍ┞┘ ﾐ; ヮﾗゲデ;┘┞ 

UI┣Wﾑぎ 
に oﾏ;┘ｷ; ｷ ﾗIWﾐｷ; S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴJ 
ヮヴ┣┞┘ﾙSIﾙ┘ ヴ┌Iｴ┌ ゲ┣ﾉ;IｴWIﾆｷWｪﾗ 
ﾐ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┣ｷW J;ﾐ; );ﾏﾗﾃゲﾆｷWｪﾗ 
ﾗヴ;┣ Mｷﾆﾗﾍ;ﾃ; SｷWﾐｷIﾆｷWｪﾗ 

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW SWﾏﾗﾆヴ;Iﾃ` 
ゲ┣ﾉ;IｴWIﾆE ┣ SWﾏﾗﾆヴ;IﾃE ┘ 
dzisiejszej Polsce 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗIWﾐｷ; SWﾏﾗﾆヴ;Iﾃ` 
ゲ┣ﾉ;IｴWIﾆE ┘ PﾗﾉゲIWが 
┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ┌ﾃEI ﾗヮｷﾐｷW 
potﾗﾏﾐ┞Iｴ ｷ ┘ｷWS┣` 
┘ﾍ;ゲﾐE  
 



Zespół Szkół im┻ Jarosława Iwaszkiewicza  w Sochaczewie 

 

przedstawicieli szlachty 

2. Rzeczpospolita 

OHﾗﾃｪ; N;ヴﾗSﾙ┘ 

ヱく )ﾍﾗデ┞ ┘ｷWﾆ 

2. Zawarcie unii 

lubelskiej 

3. Rzeczpospolita 

krajem wielu kultur i 

religii 

ヴく PｷWヴ┘ゲｷ ﾆヴﾙﾉﾗ┘ｷW 
elekcyjni 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘  
R┣WI┣ヮﾗゲヮﾗﾉｷデ; OHﾗﾃｪ; N;ヴﾗSﾙ┘が 
renesans 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ｴﾗﾍS┌ ヮヴ┌ゲﾆｷWｪﾗ  
(1525 r.), unii lubelskiej (1569 r.) 

に identyfikuje postacie: 

Zygmunta Starego, Zygmunta 

Augusta 

に wskazuje na mapie granice 

R┣WI┣ヮﾗゲヮﾗﾉｷデWﾃ OHﾗﾃｪ; N;ヴﾗSﾙ┘  

に przedstawia przyczyny, 

postanowienia oraz skutki unii 

lubelskiej 

に w┞ﾃ;ゴﾐｷ;が Sﾉ;I┣Wｪﾗ ┘ｷWﾆ XVI 
ﾐ;┣┘;ﾐﾗ ┣ﾍﾗデ┞ﾏ ┘ｷWﾆｷWﾏ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ  ┌ﾐｷ; 
personalna,  unia realna, 

konfederacja warszawska, wolna 

elekcja 

に zna daty: aktu konfederacji 

warszawskiej (1573 r.), pierwszej 

wolnej elekcji (1573 r.) 

に identyfikuje postacie: Albrechta 

Hohenzollerna, Henryka Walezego, 

Stefana Batorego 

に wskazuje na mapie ziemie Korony i 

Litwy 

に wymienia cechy charakterystyczne 

architektury i sztuki polskiego 

renesansu 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ  
Aヴデ┞ﾆ┌ﾍ┞ ｴWﾐヴ┞ﾆﾗ┘ゲﾆｷW, pacta 

conventa 

に wskazuje na mapie ziemie we 

┘ゲヮﾙﾉﾐ┞ﾏ ┘ﾍ;S;ﾐｷ┌ Pﾗﾉゲﾆｷ ｷ Lｷデ┘┞ 
po 1569 r., lenna Rzeczpospolitej 

OHﾗﾃｪ; N;ヴﾗSﾙ┘ 

に charakteryzuje panowanie 

ﾗゲデ;デﾐｷIｴ J;ｪｷWﾉﾉﾗﾐﾙ┘ 

に opisuje panowanie pierwszych 

ﾆヴﾙﾉﾙ┘ WﾉWﾆI┞ﾃﾐ┞Iｴ ┘ PﾗﾉゲIW 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ocenia przyczyny, postanowienia 

oraz skutki unii lubelskiej 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾐ; I┣┞ﾏ ヮﾗﾉWｪ;ﾍ; 
┘ｷWﾉﾗﾆ┌ﾉデ┌ヴﾗ┘ﾗゴJ R┣WI┣┞ヮﾗゲヮﾗﾉｷデWﾃ 
OHﾗﾃｪ; N;ヴﾗSﾙ┘ ｷ ﾃ;ﾆｷW H┞ﾍ┞ ﾃWﾃ 
skutki 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ﾏｷWﾃゲIW ｴﾗﾍS┌ ヮヴ┌ゲﾆｷWｪﾗ ｷ 
unii lubelskiej w polskiej tradycji 

ｴｷゲデﾗヴ┞I┣ﾐWﾃ ﾗヴ;┣ ゴ┘ｷ;SﾗﾏﾗゴIｷ 
naヴﾗSﾗ┘Wﾃ ﾐ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┣ｷW ﾗHヴ;┣ﾙ┘ 
Jana Matejki  

に omawia i ocenia przejawy 

tolerancji wyznaniowej w Polsce 

szlacheckiej 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ocenia postawy 

Zygmunta Starego i 

Zygmunta Augusta wobec 

┘┞┣┘;ﾑ Wヮﾗﾆｷ ﾐ; 
ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┣ｷW ｴﾗﾍS┌ 
pruskiego oraz unii 

lubelskiej 

に oceni; ┘ヮﾍ┞┘ ゲ┣ﾉ;Iｴデ┞ ﾐ; 
ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ` ヮ;ﾑゲデ┘; 

 

3. Wiek wojen 1. Zygmunt III Waza na 

tronie 

polskim 

2. O tron szwedzki 

ンく )ﾏｷWヴ┣Iｴ ヮﾗデ`ｪｷ 
Polski 

4. Lew Lechistanu 

5. Rzeczpospolita に 

ヮ;ﾑゲデ┘ﾗ ヮﾗﾐ;S 

stan? 

UI┣Wﾑぎ 
に zna daty: bitwy pod 

Kircholmem (1605 r.), potopu 

szwedzkiego (1655-1660), bitwy 

Wiedniem  

(1683 r.)  

に identyfikuje postacie: 

Zygmunta III Wazy, Jana 

Kazimierza, Jana III Sobieskiego 

に opisuje przyczyny, przebieg i 

skutki potopu szwedzkiego 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ ｴ┌ゲ;ヴｷ; 

に zna daty: bitwy pod Kﾍ┌ゲ┣┞ﾐWﾏ  
(1610 r.), powstania Chmielnickiego 

ふヱヶヴΒ ヴくぶが ﾗHヴﾗﾐ┞ J;ゲﾐWﾃ Gﾙヴ┞  
ふヱヶヵヵ ヴくぶが HｷデW┘ ヮﾗS CWIﾗヴE  
(1620 r.), Chocimiem (1621 i 1673 r.) 

に identyfikuje postacie: Jana Karola 

Chodkiewicza, Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; 
ŻﾙﾍﾆｷW┘ゲﾆｷWｪﾗが Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; IV W;┣┞が  
Bohdana Chmielnickiego, Stefana 

Czarnieckiego 

に wskazuje na mapie miejsca 

ﾐ;ﾃ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣┞Iｴ ┣┘┞Iｷ`ゲデ┘ Pﾗﾉ;ﾆﾙ┘ 
w wojnach XVII w. 

に prezentuje cechy charakterystyczne 

ﾆﾗﾐaﾉｷﾆデﾙ┘ R┣WI┣┞ヮﾗゲヮﾗﾉｷデWﾃ ┣ 
ゲEゲｷ;S;ﾏｷ ┘ XVII ┘く 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ 
rokosz 

に zna daty: bitwy pod 

Beresteczkiem (1651 r.), wygnania 

arian (1658 r.) 

に identyfikuje postacie:  

Hieronima Radziejowskiego, 

J;ﾐ┌ゲ┣; R;S┣ｷ┘ｷﾍﾍ;が MWｴﾏWS; IV 

に wskazuje na mapie zmiany granic 

Rzeczypospolitej w XVII w. 

に omawia przyczyny, przejawy i 

skutki konfliktu Zygmunta Wazy z 

obozem szlacheckim 

に ﾗﾆヴWゴﾉ; ┌┘;ヴ┌ﾐﾆﾗ┘;ﾐｷ; 
powstania Chmielnickiego i jego 

skutki 

に charakteryzuje konflikt polsko-

デ┌ヴWIﾆｷ ┘ II ヮﾗﾍく XVII ┘く 

UI┣Wﾑぎ 
に wymienia przyczyny i przejawy 

odchodzenia od tolerancji 

wyznaniowej w Polsce 

に przedstawia i ocenia postawy 

┘ｷWﾉﾆｷIｴ ┘ﾗS┣ﾙ┘ XVII ┘く ┘ﾗHWI 
┘┞┣┘;ﾑ Wヮﾗﾆｷ ﾐ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┣ｷW 
Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; ŻﾙﾍﾆｷW┘ゲﾆｷWｪﾗが SデWa;ﾐ; 
Czarnieckiego i Jana III Sobieskiego 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗIWﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ XVII-
┘ｷWI┣ﾐ┞Iｴ ﾆﾗﾐaﾉｷﾆデﾙ┘ ﾐ; 
ゲヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘ﾗ 
Rzeczypospolitej 

 

4. Konstytucja 3 

maja に ratunek 

czy przyczyna 

upadku? 

1. Czasy saskie 

2. Poniatowski i jego 

przeciwnicy 

3. Dokonania Sejmu 

Wielkiego 

ヴく Dヴ┌ｪｷ ヴﾗ┣Hｷﾙヴ Pﾗﾉゲﾆｷ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
Komisja Edukacji Narodowej, 

sarmatyzm  

に zna daty:  rozbioru Polski (1772 

r.), powstania Komisji Edukacji 

Narodowej (1773 r.), uchwalenia 

Konstytucji 3 maja (1791 r.), II 

rozbioru Polski (1793 r.) 

に identyfikuje postacie: 

Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; A┌ｪ┌ゲデ; 
Poniatowskiego, Tadeusza 

KﾗゴIｷ┌ゲ┣ﾆｷ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
konfederacja barska, Sejm Wielki, 

konfederacja targowicka 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ WﾉWﾆIﾃｷ Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; A┌ｪ┌ゲデ; 
Poniatowskiego (1764 r.), 

konfederacji barskiej (1768に1772), 

obrad Sejmu Wielkiego (1788-1792),  

┣;┘ｷE┣;ﾐｷ; ﾆﾗﾐaWSWヴ;Iﾃｷ デ;ヴｪﾗ┘ｷIﾆｷWﾃ  
(1792 r.) 

に identyfikuje postacie: Tadeusza 

RWﾃデ;ﾐ;が Jﾙ┣Wa; Pﾗﾐｷ;デﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗ 

に wskazuje na mapie ziemie 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
prawa kardynalne, czarna procesja 

に zna daty: unii personalnej polsko-

saskiej (1697にヱΑヶンぶが ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; 
Collegium Nobilium (1740 r.), 

ヮﾗ┘ﾗﾍ;ﾐｷ; Kﾗﾏｷゲﾃｷ Sﾗ KゲｷEｪ 
Elementarnych (1775 r.), czarnej 

procesji (1789 r.), wojny w obronie 

Konstytucji (1792-1793), bitew pod 

)ｷWﾉWﾑI;ﾏｷ ｷ D┌HｷWﾐﾆE ふヱΑΓヲ ヴくぶ  
に identyfikuje postacie:  

A┌ｪ┌ゲデ; IIが A┌ｪ┌ゲデ; IIIが Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; 

UI┣Wﾑぎ 
に charakteryzuje panowanie 

Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; A┌ｪ┌ゲデ; Pﾗﾐｷ;デﾗ┘ゲﾆｷego 

に przedstawia postawy obywateli 

┘ﾗHWI ┘┞┣┘;ﾑ Wヮﾗﾆｷ ﾐ; 
ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┣ｷW T;SW┌ゲ┣; RWﾃデ;ﾐ; 

に ﾗﾆヴWゴﾉ; ﾏｷWﾃゲIW Kﾗﾐゲデ┞デ┌Iﾃｷ ン 
maja w polskiej tradycji 

ｴｷゲデﾗヴ┞I┣ﾐWﾃ ｷ ゴ┘ｷ;SﾗﾏﾗゴIｷ 
ﾐ;ヴﾗSﾗ┘Wﾃ ﾐ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┣ｷW ﾗHヴ;┣┌ 
Jana Matejki  

に ﾗIWﾐｷ; ヴWaﾗヴﾏ` WS┌ﾆ;Iﾃｷ ┘ 
czasach staﾐｷゲﾍ;┘ﾗ┘ゲﾆｷIｴ 

UI┣Wﾑぎ 
に prezentuje i ocenia 

postawy szlachty polskiej 

wobec przemian 

ustrojowych w kraju 

に ocenia ruch konfederacki 

┘ PﾗﾉゲIW ゲデ;ﾐｷゲﾍ;┘ﾗ┘ゲﾆｷWﾃ 
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に wymienia cechy sarmatyzmu i 

ﾗゴ┘ｷWIWﾐｷ; ┘ PﾗﾉゲIW 

 

┣;ｪ;ヴﾐｷ`デW ヮヴ┣W┣ ヮ;ﾑゲデ┘; ┣;HﾗヴI┣W ┘ 
I i II rozbiorze Polski 

に omawia reformy polityczne i 

ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW SWﾃﾏ┌ WｷWﾉﾆｷWｪﾗ 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴWaﾗヴﾏ` WS┌ﾆ;Iﾃｷ ┘ I┣;ゲ;Iｴ 
stanisﾍ;┘ﾗ┘ゲﾆｷIｴ 

Kﾗﾐ;ヴゲﾆｷWｪﾗが Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; S┣I┣`ゲﾐWｪﾗ 
Potockiego, Franciszka Ksawerego 

Branickiego, Seweryna 

Rzewuskiego 

に podaje przejawy kryzysu 

ヮ;ﾑゲデ┘ﾗ┘ﾗゴIｷ ヮﾗﾉゲﾆｷWﾃ ┘ I┣;ゲ;Iｴ 
saskich 

に omawia przyczyny, przebieg i 

skutki konfederacji barskiej 

に przedstawia przyczyny i skutki 

┣;┘ｷE┣;ﾐｷ; ﾆﾗﾐaWSWヴ;Iﾃｷ 
targowickiej 

5. Dlaczego 

Rzeczpospolita 

┌ヮ;Sﾍ;い 

1. Sytuacja po drugim 

rozbiorze 

2. Powstanie 

ﾆﾗゴIｷ┌ゲ┣ﾆﾗ┘ゲﾆｷW 

i デヴ┣WIｷ ヴﾗ┣Hｷﾙヴ Pﾗﾉゲﾆｷ 
3. Przyczyny upadku 

Rzeczypospolitej 

4. Historyczne spory o 

upadek 

Rzeczypospolitej 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ﾗｪﾍﾗゲ┣Wﾐｷ; ;ﾆデ┌ 
ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; ﾆﾗゴIｷ┌ゲ┣ﾆﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗ ふヲヴ 
III 1794 r.), III rozbioru Polski 

(1795 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J Tadeusza 

KﾗゴIｷ┌szki  

に podaje przyczyny upadku 

ヮ;ﾑゲデ┘ﾗ┘ﾗゴIｷ ヮﾗﾉゲﾆｷWﾃ ┘ XVIII ┘く 
 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ  
insurekcja, kosynierzy 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ HｷデW┘ ヮﾗS R;Iﾍ;┘ｷI;ﾏｷ ふヴ 
IV 1794 r.) Maciejowicami (X 1794 r.) 

に identyfikuje postacie: Jana 

KｷﾉｷﾑゲﾆｷWｪﾗが WﾗﾃIｷWIｴ; Gﾍﾗ┘;IﾆｷWｪﾗ 

に wskazuje na mapie ziemie zabrane 

ヮヴ┣W┣ ヮ;ﾑゲデ┘; ┣;HﾗヴI┣W ┘ III 
rozbiorze Polski 

に opisuje przebieg insurekcji 

ﾆﾗゴIｷ┌ゲ┣ﾆﾗ┘ゲﾆｷWﾃ ｷ ﾃWﾃ ゲﾆ┌デﾆｷ 
 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ  
┌ﾐｷ┘Wヴゲ;ﾍ ヮﾗﾍ;ﾐｷWIﾆｷが ゲ┣ﾆﾗﾍ; 
ﾆヴ;ﾆﾗ┘ゲﾆ;が ゲ┣ﾆﾗﾍ; ┘;ヴゲ┣;┘ゲﾆ;が 
demagogia, populizm 

に zna daty:  

ﾗｪﾍﾗゲ┣Wﾐｷ; ┌ﾐｷ┘Wヴゲ;ﾍ┌ 
ヮﾗﾍ;ﾐｷWIﾆｷWｪﾗ ふΑ V ヱΑΓヴ ヴくぶが  
kapitulacji Warszawy (XI 1794 r.) 

に identyfikuje postacie: Jakuba 

J;ゲｷﾑゲﾆｷWｪﾗが BWヴﾆ; JﾗゲWﾉW┘ｷI┣; 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ゲ┞デ┌;Iﾃ` ┘ 
Rzeczypospolitej po drugim 

rozbiorze 

に omawia znaczenie unｷ┘Wヴゲ;ﾍ┌ 
ヮﾗﾍ;ﾐｷWIﾆｷWｪﾗ 

に charakteryzuje stanowiska w 

ゲヮﾗヴ┣W ﾗ ﾗIWﾐ` ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ ┌ヮ;Sﾆ┌ 
Rzeczypospolitej 

UI┣Wﾑぎ 
に ocenia stanowiska w sporze o 

ﾗIWﾐ` ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ ┌ヮ;Sﾆ┌ 
Rzeczypospolitej 

に przedstawia i ocenia postawy 

ﾗH┞┘;デWﾉｷ ┘ﾗHWI ┘┞┣┘;ﾑ Wヮﾗﾆｷ ﾐ; 
ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┣ｷW Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; A┌ｪ┌ゲデ; 
Pﾗﾐｷ;デﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗ ﾗヴ;┣ ヮヴ┣┞┘ﾙSIﾙ┘ ｷ 
┌I┣Wゲデﾐｷﾆﾙ┘ ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; 
ﾆﾗゴIｷ┌ゲ┣ﾆﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗ 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ocenia panowanie 

Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; A┌ｪ┌ゲデ; 
Poniatowskiego 

IV. Pod zaborami 

1. Zawiedzione 

nadzieje 

ヱく C┣┞ Pﾗﾉ;I┞ ﾏﾗｪE 
ｷゲデﾐｷWJ HW┣ 

ヮ;ﾑゲデ┘;い 

2. U boku Francji? 

3. U boku Rosji? 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ 
Legiony Polskie 

に ┣ﾐ; S;デ`ぎ ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; LWｪｷﾗﾐﾙ┘ 
PﾗﾉゲﾆｷIｴ ┘W Wﾍﾗゲ┣WIｴ ふヱΑΓΑ ヴくぶ 

に identyfikuje postacie: Adama 

Mickiewicza, Juliusza 

Sﾍﾗ┘;IﾆｷWｪﾗが Fヴ┞SWヴ┞ﾆ; Cｴﾗヮｷﾐ;が 
ｪWﾐく J;ﾐ; HWﾐヴ┞ﾆ; DEHヴﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗが 
Jﾙ┣Wa; W┞HｷIkiego 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ 
ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ;が ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iﾃ` ｷ ﾉﾗゲ┞ 
LWｪｷﾗﾐﾙ┘ PﾗﾉゲﾆｷIｴ ┘W Wﾍﾗゲ┣WIｴ 

 

UI┣Wﾑぎ 
に zna daty: ┌デ┘ﾗヴ┣Wﾐｷ; Kゲｷ`ゲデ┘; 
Warszawskiego (1807 r.), utworzenia 

KヴﾙﾉWゲデ┘; PﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ ふヱΒヱヵ ヴくぶ 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;IｷWぎ Jﾙ┣Wa; 
Poniatowskiego, Aleksandra I 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ┣;ゲｷ`ｪ 
デWヴ┞デﾗヴｷ;ﾉﾐ┞ Kゲｷ`ゲデ┘; W;ヴゲ┣;┘ゲﾆｷWｪﾗ 
ｷ KヴﾙﾉWゲデ┘; PﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ┘ ﾃ;ﾆｷIｴ ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ;Iｴ 
ヮﾗ┘ゲデ;ﾍﾗ Kゲｷ`ゲデ┘ﾗ W;ヴゲ┣;┘ゲﾆｷW ｷ ﾃ;ﾆ 
┣ﾗゲデ;ﾍﾗ ┣ﾗヴｪ;ﾐｷ┣ﾗ┘;ﾐW 

に wymienia postanowienia kongresu 

┘ｷWSWﾑゲﾆｷWｪﾗ ┘ ゲヮヴ;┘ｷW ヮﾗﾉゲﾆｷWﾃ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┣ﾐ; S;デ` ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; Uﾐｷ┘Wヴゲ┞デWデ┌ 
Warszawskiego (1816 r.) 

に identyfikuje postacie: Juliana 

Uヴゲ┞ﾐ; NｷWﾏIW┘ｷI┣;が Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; 
Staszica, wielkiego ﾆゲｷ`Iｷ; 
Konstantego, Franciszka Druckiego-

Lubeckiego 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ﾉﾗゲ┞ ｷ ヮﾗゲデ;┘┞ Pﾗﾉ;ﾆﾙ┘ ヮﾗ 
trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iﾃ` ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐE ｷ 
przemiany gospodarczo-ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW 
┘ KヴﾙﾉWゲデ┘ｷW Pﾗﾉゲﾆｷﾏ 

UI┣Wﾑぎ 
に identyfikuje postacie: Jana 

Śﾐｷ;SWIﾆｷWｪﾗが Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; Kﾗゲデﾆｷ 
Potockiego 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ｷ ﾗIWﾐｷ; ┌S┣ｷ;ﾍ Pﾗﾉ;ﾆﾙ┘ ┘ 
ﾆ;ﾏヮ;ﾐｷ;Iｴ ﾐ;ヮﾗﾉWﾗﾑゲﾆｷIｴ 

に przedstawia i ocenia postawy 

ﾗH┞┘;デWﾉｷ ┘ﾗHWI ┘┞┣┘;ﾑ Wヮﾗﾆｷ ﾐ; 
ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┣ｷW J;ﾐ; HWﾐヴ┞ﾆ; 
DEHヴﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗが Jﾙ┣Wa; 
Poniatowskiego, Ksawerego 

Druckiego-L┌HWIﾆｷWｪﾗ ｷ Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; 

Kostki Potockiego  

 

UI┣Wﾑぎ 
に przedstawia i ocenia 

ﾆﾗﾐIWヮIﾃW Sﾗデ┞I┣EIW 
ﾗS┣┞ゲﾆ;ﾐｷ; ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴIｷ 
przez Polゲﾆ` ﾐ; ヮヴ┣WﾍﾗﾏｷW 
XVIII i XIX w. 

2. Spiski 

i powstania 

ヱく Sヮｷゲﾆｷ ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴ-

ciowe 

2. Powstanie 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
noc listopadowa, Wielka 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
Ś┘ｷ`デW Pヴ┣┞ﾏｷWヴ┣Wが Wｷﾗゲﾐ; L┌Sﾙ┘ 

Uczeﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
Hotel Lambert, Towarzystwo 

UI┣Wﾑぎ 
に ┣ﾐ; S;デ` ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; 
Wolnomularstwa Narodowego  

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗIWﾐｷ; ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ ﾆﾉ`ゲﾆ 
ヮﾗﾉゲﾆｷIｴ ┘┞ゲデEヮｷWﾑ  
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listopadowe 

3. Wielka Emigracja 

Emigracja  

に zna daty: wybuchu powstania 

listopadowego (29/30 XI 1830 r.) 

に wskazuje na mapie ziemie 

ﾗHﾃ`デW ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷWﾏ 
listopadowym  

に omawia przyczyny i przebieg 

powstania listopadowego 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; Ś┘ｷ`デWｪﾗ 
Przymierza (1815 r.), bitew pod 

Oﾉゲ┣┞ﾐﾆE GヴﾗIｴﾗ┘ゲﾆE ふII ヱΒンヱ ヴくぶ ｷ 
Oゲデヴﾗﾍ`ﾆE ふV ヱΒンヱ ヴくぶが ┘┞H┌Iｴ┌ 
powstania krakowskiego (21 II 1846 

ヴくぶが Wｷﾗゲﾐ┞ L┌Sﾙ┘ ふヱΒヴΒに1849) 

に identyfikuje postacie: Piotra 

W┞ゲﾗIﾆｷWｪﾗが ｪWﾐく Jﾙ┣Wa; CｴﾍﾗヮｷIﾆｷWｪﾗ 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ┣ｷWﾏｷW ﾗHﾃ`デW 
powstaniem krakowskim i WｷﾗゲﾐE 
L┌Sﾙ┘ 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾆデﾙヴW ｪヴ┌ヮ┞ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW ｷ 
Sﾉ;I┣Wｪﾗ H┞ﾍ┞ ┣;ｷﾐデWヴWゲﾗ┘;ﾐW 
┣ヴ┞┘;ﾏｷ ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴIｷﾗ┘┞ﾏｷ 
に ヮﾗS;ﾃW ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ ┣;┘ｷE┣┞┘;ﾐｷ; 
ゲヮｷゲﾆﾙ┘ ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴIｷﾗ┘┞Iｴ ﾐ; 
ziemiach polskich 

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW Wｷﾗゲﾐ` L┌Sﾙ┘ ﾐ; 
ziemiach polskich i jej skutki 

Demokratyczne Polskie, rabacja 

galicyjska 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ┣;┘ｷE┣;ﾐｷ; 
Sヮヴ┣┞ゲｷ`┦Wﾐｷ; PﾗSIｴﾗヴE┦┞Iｴ ふヱΒヲΒ 
r.), rabacji galicyjskiej (1846 r.) 

に identyfikuje postacie: gen. 

Iｪﾐ;IWｪﾗ PヴES┣┞ﾑゲﾆｷWｪﾗが AS;ﾏ; 
Jerzego Czartoryskiego, Edwarda 

Dembowskiego, Jakuba Szeli 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ┣ｷWﾏｷW ﾗHﾃ`デW 
ヴ;H;IﾃE ｪ;ﾉｷI┞ﾃゲﾆE  
に ﾗﾏ;┘ｷ; ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; ｷSWﾗ┘W 
polskich organizacji emigracyjnych 

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW WｷWﾉﾆE Eﾏｷｪヴ;Iﾃ` 
ﾗヴ;┣ ﾃWﾃ ┘ヮﾍ┞┘ ﾐ; ┘┞S;ヴ┣Wﾐｷ; ┘ 
Galicji i Wielkopolsce w latach 1846 

i 1848 

に wymienia skutki rabacji 

galicyjskiej  

(1819 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J W;ﾉWヴｷ;ﾐ; 
Ł┌ﾆ;ゲｷﾑゲﾆｷWｪﾗ 

に omawia i ocenia postawy 

ヮヴ┣┞┘ﾙSIﾙ┘ ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐ┞Iｴ ﾗヴ;┣ 
Sﾗ┘ﾙSIﾙ┘ ┘ﾗﾃゲﾆﾗ┘┞Iｴ ヮﾗSIzas 

powstania listopadowego 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ゲデﾗゲ┌ﾐWﾆ ゲヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘; 
ヮﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ Sﾗ ┣ヴ┞┘ﾙ┘ ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴ-

ciowych 

 

┘ I ヮﾗﾍﾗ┘ｷW XIX ┘く 
 

ンく BｷJ ゲｷ` I┣┞ ﾐｷW 
HｷJい 

ヱく W;ﾉﾆ; I┣┞ ﾉﾗﾃ;ﾉﾐﾗゴJい 

2. Powstanie 

styczniowe 

3. Praca organiczna 

4. Autonomia 

galicyjska 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ 
praca organiczna  

に zna daty powstania 

styczniowego (1863に1864) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J Romualda 

Traugutta 

に opisuje przebieg powstania 

styczniowego 

 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙw: Biali, 

Czerwoni, branka, autonomia 

galicyjska, lojalizm 

に ┣ﾐ; S;デ` ┘┞S;ﾐｷ; ﾏ;ﾐｷaWゲデ┌ R┣ES┌ 
Narodowego (22 I 1863 r.) 

に identyfikuje postacie: Aleksandra 

Wielopolskiego, Hipolita Cegielskiego 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ┣ｷWﾏｷW ﾗHﾃ`デW 
powstaniem styczniowym 

に porﾙ┘ﾐ┌ﾃW ヮﾗｪﾉES┞ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐﾗ-

ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐW Bｷ;ﾍ┞Iｴ ｷ C┣Wヴ┘ﾗﾐ┞Iｴ 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; ｷSWﾗﾉﾗｪｷI┣ﾐW 
ﾗヴ;┣ ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW IWﾉW ｷ ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ 
S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴIｷ ┣┘ﾗﾉWﾐﾐｷﾆﾙ┘ ヮヴ;I┞ 
organicznej 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ 
ﾗS┘ｷﾉ┦ ヮﾗゲW┘;ゲデﾗヮﾗﾉゲﾆ; 

に identyfikuje postacie: Aleksandra 

IIが  DW┣┞SWヴWｪﾗ Cｴﾍ;ヮﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗが 
Franciszka Stefczyka  

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヮヴ┣Wﾃ;┘┞ ﾗS┘ｷﾉ┦┞ 
ヮﾗゲW┘;ゲデﾗヮﾗﾉゲﾆｷWﾃ ┘ KヴﾙﾉWゲデ┘ｷW 
Polskim 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ゲ┞デ┌;Iﾃ` ゲヮﾗﾍWI┣ﾐﾗ-

ﾐ;ヴﾗSﾗ┘E ┘ KヴﾙﾉWゲデ┘ｷW Pﾗﾉゲﾆｷﾏ 
przed wybuchem powstania 

styczniowego 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ` AﾉWﾆゲ;ﾐSヴ; 
Wielopolskiego 

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW  ;┌デﾗﾐﾗﾏｷ` 
ｪ;ﾉｷI┞ﾃゲﾆE 

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ゲ┞デ┌;Iﾃ` Pﾗﾉ;ﾆﾙ┘ ヮﾗS 
zaborami po powstaniu 

styczniowym  

UI┣Wﾑぎ 
に identyfikuje postacie: Edwarda 

Abramowskiego, Kazimierza 

Badeniego 

に ﾗIWﾐｷ; ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ` AﾉWﾆゲ;ﾐSヴ; 
Wielopolskiego 

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ヮﾗﾉskie powstania 

ﾐ;ヴﾗSﾗ┘W ヮﾗS ﾆEデWﾏ ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ ｷ 
ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ ┘┞H┌Iｴ┌ ﾗヴ;┣ ゲヮﾗゲﾗH┌ 
ヮヴﾗ┘;S┣Wﾐｷ; S┣ｷ;ﾍ;ﾑ ﾏｷﾉｷデ;ヴﾐ┞Iｴ 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ ヮﾗﾉゲﾆｷWﾃ 
ヴ┣WI┣┞┘ｷゲデﾗゴIｷ ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐWﾃ 
XVIII i XIX w. na 

ﾆゲ┣デ;ﾍデﾗ┘;ﾐｷW ゲｷ` ﾐ┌ヴデ┌ 

realizmu politycznego oraz 

go ocenia 

に przedstawia oceny 

ヮﾗﾉゲﾆｷIｴ ┣ヴ┞┘ﾙ┘ 
ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴIｷﾗ┘┞Iｴ ┘ 
historiografii i publicystyce 

に aﾗヴﾏ┌ﾍ┌ﾃW ｷ ┌┣;ゲ;Sﾐｷ; 
┘ﾍ;ゲﾐE ﾗヮｷﾐｷ` ﾐ; デWﾏ;デ 
ヮﾗﾉゲﾆｷIｴ ヮﾗ┘ゲデ;ﾑ 
narodowych 

ヴく J;ﾆ ﾆゲ┣デ;ﾍデﾗ┘;ﾍ 
ゲｷ` ┘ゲヮﾙﾍI┣Wゲﾐ┞ 
ﾐ;ヴﾙS ヮﾗﾉゲﾆｷい 

ヱく K┌ ┘ゲヮﾙﾍI┣WゲﾐWﾏ┌ 
narodowi 

2. W obronie polskoゴIｷ 
3. Kultura narodowa i 

religia 

4. Ruch narodowy 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ﾐ;ヴﾙSが ｪWヴﾏ;ﾐｷ┣;Iﾃ;が ヴ┌ゲ┞aｷﾆ;Iﾃ;  
に identyfikuje postacie: Henryka 

Sienkiewicza, Jana Matejki 

に opisuje sposoby walki w 

ﾗHヴﾗﾐｷW ヮﾗﾉゲﾆﾗゴIｷ 
 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ゴ┘ｷ;SﾗﾏﾗゴJ ﾐ;ヴﾗSﾗ┘;が ﾐ;Iﾃﾗﾐ;ﾉｷ┣ﾏ  
に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J Rﾗﾏ;ﾐ; 
Dmowskiego 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヮﾗﾃ`IｷW ﾐ;ヴﾗS┌ ヮﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ 
ﾐ; ヮヴ┣Wゲデヴ┣Wﾐｷ ┘ｷWﾆﾙ┘ 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ﾆ┌ﾉデ┌ヴﾆ;ﾏヮaが ゲﾗﾉｷS;ヴ┞┣ﾏ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐ┞ 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J ;Hヮ 
MｷWI┣┞ゲﾍ;┘; LWSﾙIhowskiego 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; I┣┞ﾐﾐｷﾆｷが ﾆデﾙヴW ﾏｷ;ﾍ┞ 
┘ヮﾍ┞┘ ﾐ; ﾆゲ┣デ;ﾍデﾗ┘;ﾐｷW ゲｷ` ﾐ;ヴﾗS┌ 
polskiego w XIX w. 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ｪﾍﾙ┘ﾐW ﾆﾗﾐIWヮIﾃW 
ideologii nacjonalistycznej i jej 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗ┣┘ﾙﾃ ﾆ┌ﾉデ┌ヴ┞ ヮﾗﾉゲﾆｷWﾃ ┘ 
Sヴ┌ｪｷWﾃ ヮﾗﾍﾗ┘ｷW XIX ｷ ﾐ; ヮﾗI┣Eデﾆ┌ 
XX w. 

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ┘ゲヮﾙﾍI┣Wゲﾐ┞ 
ﾐ;ヴﾙS ヮﾗﾉゲﾆｷ 

UI┣Wﾑぎ 
に przedstawia i ocenia 

proces upowszechniania 

ゴ┘ｷ;SﾗﾏﾗゴIｷ ﾐ;ヴﾗSﾗ┘Wﾃ 
Pﾗﾉ;ﾆﾙ┘  
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ヴﾗ┣┘ﾙﾃ ﾐ; ┣ｷWﾏｷ;Iｴ ヮﾗﾉゲﾆｷIｴ 

5. Przemiany 

ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW 

w XIX wieku 

1. Nowe grupy 

ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW 

ヲく Sヮヴ;┘; Iｴﾍﾗヮゲﾆ; 

3. Sprawa robotnicza 

4. O prawa kobiet 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ｷﾐデWﾉｷｪWﾐIﾃ;が ┌┘ﾍ;ゲ┣I┣WﾐｷWが 
emancypacja 

に identyfikuje postacie: Jﾙ┣Wa; 
Pｷﾍゲ┌SゲﾆｷWｪﾗが M;ヴｷｷ  SﾆﾍﾗSﾗ┘ゲﾆｷWﾃ-
Curie 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾃ;ﾆｷW ヮヴ┣Wﾏｷ;ﾐ┞ 
I┞┘ｷﾉｷ┣;I┞ﾃﾐW ┣;ゲ┣ﾍ┞ ﾐ; ┣ｷWﾏｷ;Iｴ 
polskich pod zaborami w drugiej 

ヮﾗﾍﾗ┘ｷW XIX ｷ ﾐ; ヮﾗI┣Eデﾆ┌ XX ┘く 
 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
┣ｷWﾏｷ;ﾑゲデ┘ﾗが H┌ヴ┦┌;┣ﾃ;が 
SヴﾗHﾐﾗﾏｷWゲ┣I┣;ﾑゲデ┘ﾗが ヮヴﾗﾉWデ;ヴｷ;デ 

に zna daty: powstania Stronnictwa 

Ludowego (1895 r.), powstania 

Polskiej Partii Socjalistycznej (1892 r.) 

に identyfikuje postacie: Wincentego 

Wｷデﾗゲ;が Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; WﾗﾃIｷWIｴﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗ 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾃ;ﾆE ヴﾗﾉ` ﾗSｪヴ┞┘;ﾍ; 
ｷﾐデWﾉｷｪWﾐIﾃ; ヮﾗﾉゲﾆ; ┘ II ヮﾗﾍﾗ┘ｷW XIX ┘く 
に opisuje proces walki o prawa kobiet 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ 
Uﾐｷ┘Wヴゲ┞デWデ L;デ;ﾃEI┞ 

に ┣ﾐ; S;デ` ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; Uﾐｷ┘Wヴゲ┞デWデ┌ 
L;デ;ﾃEIWｪﾗ ふヱΒΒ2 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J J`Sヴ┣Wﾃ; 
Moraczewskiego 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ┣ﾏｷ;ﾐ┞が ﾃ;ﾆｷW ┣;ゲ┣ﾍ┞ ┘ 
ゲヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘ｷW ヮﾗﾉゲﾆｷﾏ ┘ Sヴ┌ｪｷWﾃ 
ヮﾗﾍﾗ┘ｷW XIX ｷ ﾐ; ヮﾗI┣Eデﾆ┌XX ┘く 
に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; 
ｷSWﾗﾉﾗｪｷI┣ﾐW ｷ S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴJ ヮ;ヴデｷｷ 
politycznych na ziemiach polskich 

UI┣Wﾑぎ 
に omawｷ;  ゲデ;ﾐﾗ┘ｷゲﾆﾗ ┌ｪヴ┌ヮﾗ┘;ﾑ 
politycznych wobec sprawy 

ﾗS┣┞ゲﾆ;ﾐｷ; ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴIｷ ヮヴ┣W┣ 
Pﾗﾉゲﾆ` 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ocenia stanowisko 

┌ｪヴ┌ヮﾗ┘;ﾑ ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐ┞Iｴ 
wobec sprawy odzyskania 

ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴIｷ ヮヴ┣W┣ 
Pﾗﾉゲﾆ` 

 

V. Polska i Polacy w XX wieku 

1. I wojna 

ゴ┘ｷ;デﾗ┘; に 

ヮﾗ ﾆデﾙヴWj stronie 

ヮﾗSﾃEJ ┘;ﾉﾆ`い 

ヱく Pﾗ┘ヴﾙデ ゲヮヴ;┘┞ 
polskiej 

2. Po stronie ententy 

I┣┞ ヮ;ﾑゲデ┘ 

centralnych? 

3. Odzyskanie 

ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴIｷ 
4. Polacy na 

konferencji paryskiej 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌  
Legiony Polskie 

に ┣ﾐ; S;デ` ヮヴ┣Wﾆ;┣;ﾐｷ; ┘ﾍ;S┣┞ 
Jﾙ┣Waﾗ┘ｷ Pｷﾍゲudskiemu przez 

R;S` RWｪWﾐI┞ﾃﾐE ふヱヱ XI ヱΓヱΒ ヴくぶ 

に identyfikuje postacie: Jﾙ┣Wa; 
Pｷﾍゲ┌SゲﾆｷWｪﾗが Rﾗﾏ;ﾐ; 
Dmowskiego 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; S┣ｷ;ﾍ;ﾐｷ; ┣HヴﾗﾃﾐW 
Pﾗﾉ;ﾆﾙ┘ ┘ I┣;ゲｷW  
I ┘ﾗﾃﾐ┞ ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 
 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ ;ﾆデ ヵ 
ﾉｷゲデﾗヮ;S;が ﾏ;ﾍ┞ デヴ;ﾆデ;デ ┘Wヴゲ;ﾉゲﾆi 

に zna daty: wkroczenia Kompanii 

K;Sヴﾗ┘Wﾃ Sﾗ KヴﾙﾉWゲデ┘; PﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ  
ふVIII ヱΓヱヴ ヴくぶが ┌デ┘ﾗヴ┣Wﾐｷ; LWｪｷﾗﾐﾙ┘ 
PﾗﾉゲﾆｷIｴ ｷ LWｪｷﾗﾐ┌ P┌ﾍ;┘ゲﾆｷWｪﾗ ふヱΓヱヴ 
ヴくぶが ﾗｪﾍﾗゲ┣Wﾐｷ; ;ﾆデ┌ ヵ ﾉｷゲデﾗヮ;S;  
ふヱΓヱヶ ヴくぶが ﾆヴ┞┣┞ゲ┌ ヮヴ┣┞ゲｷ`ｪﾗ┘Wｪﾗ 
ふヱΓヱΑ ヴくぶが ﾗヴ`S┣ｷ; ヮヴW┣┞SWﾐデ; USA 
Thomasa Woodrowa Wilsona (I 1918 

ヴくぶが ヮﾗSヮｷゲ;ﾐｷ; ﾏ;ﾍWｪﾗ デヴ;ﾆデ;デ┌ 
wersalskiego (1919 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J Iｪﾐ;IWｪﾗ 
Paderewskiego 

に ﾗﾏ;┘ｷ; S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴJ Jﾙ┣Wa; 
Pｷﾍゲ┌SゲﾆｷWｪﾗが Rﾗﾏ;ﾐ; Dﾏﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗ ｷ 
Ignacego Paderewskiego 

ﾐ; ヴ┣WI┣ ﾗSH┌Sﾗ┘┞ ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍWﾃ 
Polski 

に prezentuje decyzje konferencji 

ヮﾗﾆﾗﾃﾗ┘Wﾃ Sﾗデ┞I┣EIW ﾗSヴﾗS┣ﾗﾐWｪﾗ 
ヮ;ﾑゲデ┘; ヮﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ  
Naczelny Komitet Narodowy, 

LWｪｷﾗﾐ P┌ﾍ;┘ゲﾆｷが KﾗﾏｷデWデ 
N;ヴﾗSﾗ┘┞ Pﾗﾉゲﾆｷが Bﾍ`ﾆｷデﾐ; Aヴﾏｷ; 

に zna daty: powstania Naczelnego 

Komitetu Narodowego  

(1914 r.), ヮﾗ┘ﾗﾍ;ﾐｷ; R;S┞ 
Regencyjnej KヴﾙﾉWゲデ┘; PﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ 

ふヱΓヱΑ ヴくぶが ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; KﾗﾏｷデWデ┌ 
Narodowego Polski (1917 r.), 

┌デ┘ﾗヴ┣Wﾐｷ; Bﾍ`ﾆｷデﾐWﾃ Aヴﾏｷｷ ふヱΓヱΑ ヴくぶ 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;IｷWぎ Jﾙ┣Wa; 
H;ﾉﾉWヴ;が J`Sヴ┣Wﾃ; Mﾗヴ;I┣W┘ゲﾆｷWｪﾗ 

に wskazuje na mapie zmiany 

terytorialne na ziemiach polskich w 

I┣;ゲｷW I ┘ﾗﾃﾐ┞ ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ ｷ ヮﾗ ﾃWﾃ 
┣;ﾆﾗﾑI┣Wﾐｷ┌ 

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ヮﾗｪﾉES┞ ヮﾗﾉゲﾆｷIｴ 
ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐ┞Iｴ ﾐ; ﾆ┘Wゲデｷ` 
ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴIｷ Pﾗﾉゲﾆｷ 
に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ﾏｷ`S┣┞ﾐ;ヴﾗSﾗ┘W 
uwarunkowania sprawy polskiej 

ヮﾗSI┣;ゲ I ┘ﾗﾃﾐ┞ ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ ｷ ヮﾗ ﾃWﾃ 
┣;ﾆﾗﾑI┣Wﾐｷ┌ 

UczWﾑぎ 
に ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘ヮﾍ┞┘ S┣ｷ;ﾍ;ﾑ ヮﾗﾉゲﾆｷWﾃ 
dyplomacji i formacji zbrojnych na 

ﾗS┣┞ゲﾆ;ﾐｷW ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴIｷ 
に przedstawia pierwsze tygodnie 

S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴIｷ ヮ;ﾑゲデ┘; ヮﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ ヮﾗ 
ﾗS┣┞ゲﾆ;ﾐｷ┌ ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴIｷ 
 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗIWﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ S┣ｷ;ﾍ;ﾑ 
polskiej dyplomacji i 

formacji zbrojnych na 

ﾗS┣┞ゲﾆ;ﾐｷW ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴIｷ 

ヲく Kゲ┣デ;ﾍデﾗ-wanie 

ゲｷ` 

granic 

1. Powstanie 

wielkopolskie 

2. Plebiscyty i 

ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; ゴﾉEゲﾆｷW 

ンく W;ﾉﾆｷ ﾗ ┘ゲIｴﾗSﾐｷE 
ｪヴ;ﾐｷI` 

ヴく Pヴ┣┞ﾍEI┣WﾐｷW 
WｷﾉWﾑゲ┣I┣┞┣ﾐ┞ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ 
plebiscyt 

に zna daty: powstania 

wielkopolskiego (XII 1918にII 

1919), wojny polsko-

bolszewickiej (1919に1921), bitwy 

warszawskiej (13に25 VIII 1920 r.) 

に wskazuje na mapie granice  

UczWﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
koncepcja inkorporacji, koncepcja 

federacji 

に zna daty: pierwszego powstania 

ゴﾉEゲﾆｷWｪﾗ  
(VIII 1919 r.),  

drugiego ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; ゴﾉEゲﾆｷWｪﾗ  
ふVIII ヱΓヲヰ ヴくぶが ヮﾉWHｷゲI┞デ┌ ﾐ; ŚﾉEゲﾆ┌  

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ﾗヴﾉ`デ; ﾉ┘ﾗ┘ゲﾆｷWが H┌ﾐデ 
ŻWﾉｷｪﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗ 

に zna daty: plebiscytu na Warmii, 

M;┣┌ヴ;Iｴ ｷ Pﾗ┘ｷゴﾉ┌ ふヱヱ VII ヱΓヲヰ ヴくぶが 
H┌ﾐデ┌ ŻWﾉｷｪﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗ ふヱΓヲヰ ヴくぶが 
ヮヴ┣┞ﾍEI┣Wﾐｷ; Lｷデ┘┞ ŚヴﾗSﾆﾗ┘Wﾃ Sﾗ 
Polski (1922 r.) 

UI┣Wﾑぎ 
に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ゲヮﾙヴ Sﾗデ┞I┣EI┞ 
ﾆﾗﾐIWヮIﾃｷ ヮ;ﾑゲデ┘; ヮﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ 

に ﾐ; ┘┞Hヴ;ﾐ┞Iｴ ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S;Iｴ 
ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ｷ ﾗIWﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ 
jednostki na losy narodu oraz 

ヮ;ﾑゲデ┘; 

に ocenia znaczenie Bitwy 

Warszawskiej 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗIWﾐｷ; ┣;;ﾐｪ;┦ﾗ┘;ﾐｷW 
obywateli w walki o 

granice odrodzonej Polski 
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II Rzeczypospolitej   

に omawia wizje odrodzonej Polski 

┘ ﾆﾗﾐIWヮIﾃ;Iｴ Jﾙ┣Wa; 
Pｷﾍゲ┌SゲﾆｷWｪﾗ ｷ Rﾗﾏ;ﾐ; 
Dmowskiego 

 

 

(20 III 1921 r.), trzeciego powstania 

ゴﾉEゲﾆｷWｪﾗ  
(VにVII 1921 r.), pokoju w Rydze  

(III 1921 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J Wojciecha 

Korfantego 

に omawia przebieg i skutki powstania 

wielkopolskiego 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ヮヴ┣WHｷWｪ ┘;ﾉﾆ Pﾗﾉ;ﾆﾙ┘ ﾗ 
ŚﾉEゲﾆ 

に wskazuje na mapie etapy wojny 

polsko-bolszewickiej  

 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J ｪWﾐく Jﾙ┣Wa; 
Dowbora-M┌ゴﾐｷIkiego 

に wskazuje na mapie zmiany 

┣;ゲｷ`ｪ┌ ﾆﾗﾉWﾃﾐ┞Iｴ ヮﾗ┘ゲデ;ﾑ ゴﾉEゲﾆｷIｴが 
ﾗHゲ┣;ヴ ŚﾉEゲﾆ; ┘ﾍEI┣ﾗﾐ┞ Sﾗ Pﾗﾉゲﾆｷ ┘ 
1921 r.  

に ﾗﾏ;┘ｷ; ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ 
ヮヴ┣Wヮヴﾗ┘;S┣;ﾐｷ; ヮﾉWHｷゲI┞デﾙ┘ ﾐ; 
W;ヴﾏｷｷが M;┣┌ヴ;Iｴが Pﾗ┘ｷゴﾉ┌ ｷ 
Gﾙヴﾐ┞ﾏ ŚﾉEゲﾆ┌ 

に przedstawia przebieg walk o 

ｪヴ;ﾐｷI` ┘ゲIｴﾗSﾐｷE II 
Rzeczypospolitej 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ ┣;ﾃ`Iｷ; 
ヮヴ┣W┣ Pﾗﾉゲﾆ` WｷﾉWﾑゲ┣I┣┞┣ﾐ┞  

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃWが ┘ ﾃ;ﾆｷ ゲヮﾗゲﾙH 
ﾆゲ┣デ;ﾍデﾗ┘;ﾍ; ゲｷ` ┘ゲIｴﾗSﾐｷ;が ; ┘ ﾃ;ﾆｷ 
ゲヮﾗゲﾙH ┣;IｴﾗSﾐｷ; ｪヴ;ﾐｷI; II 
Rzeczypospolitej  

 

3. Demokracja 

czy 

sanacja? 

1. Kto powinien 

ヴ┣ES┣ｷJ ┘ ﾗSヴﾗS┣ﾗﾐWﾃ 
Rzeczypospolitej? 

ヲく R┣ES┞ 
parlamentarne 

3. Zamach majowy 

ヴく R┣ES┞ ゲ;ﾐ;Iﾃｷ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ 
sanacja,  

に zna daty: uchwalenia 

konstytucji marcowej  

(17 III 1921 r.), uchwalenia 

konstytucji kwietniowej 

(23 IV 1935 r.) 

に idWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J Jﾙ┣Wa; 
Pｷﾍゲ┌SゲﾆｷWｪﾗが  
に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ┌ゲデヴﾙﾃ ヮ;ﾑゲデ┘; 
polskiego przed i po przewrocie 

majowym 

 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ ﾏ;ﾍ; 
konstytucja, zamach majowy 

に ┣ﾐ; S;デ┞ ┌Iｴ┘;ﾉWﾐｷ; ﾏ;ﾍWﾃ 
konstytucji (1919 r.), wyboru 

prezydenta Gabriela Narutowicza  

(1922 r.), zamachu majowego  

(V 1926 r.), wyboru prezydenta 

Iｪﾐ;IWｪﾗ MﾗゴIｷIﾆｷWｪﾗ ふヱΓヲヶ ヴくぶ 

に identyfikuje postacie: Gabriela 

N;ヴ┌デﾗ┘ｷI┣;が Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; 
Wojciechowskiego, Ignacego 

MﾗゴIｷIﾆｷWｪﾗ 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ｪWﾐW┣`が ヮヴ┣WHｷWｪ ｷ ゲﾆ┌デﾆｷ 
zamachu majowego 

に prezentuje cechy charakterystyczne 

ヴ┣ESﾙ┘ ゲ;ﾐ;I┞ﾃﾐ┞Iｴ 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
nowela sierpniowa, wybory 

brzeskie 

に zna daty noweli sierpniowej 

(VIII 1926 r.), powstania 

BW┣ヮ;ヴデ┞ﾃﾐWｪﾗ Bﾉﾗﾆ┌ Wゲヮﾙﾍヮヴ;I┞ ┣ 
R┣ESWﾏ ふヱΓヲΑ ヴくぶが ┘┞Hﾗヴﾙ┘ 
brzeskich (1928 r.), procesu 

brzeskiego (1931/1932) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J M;IｷWﾃ; 
Rataja 

に opisuje przyczyny i przejawy 

ゲﾍ;HﾗゴIｷ ヮﾗﾉゲﾆｷWﾃ SWﾏﾗﾆヴ;Iﾃｷ  
w 20-ﾉWIｷ┌ ﾏｷ`S┣┞┘ﾗﾃWﾐﾐ┞ﾏ 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が Iﾗ ┘ヮﾍ┞┘;ﾍﾗ ﾐ; 
demokratyczny charakter 

konstytucji marcowej 

に ﾗﾆヴWゴﾉ;が Iﾗ ┘ヮﾍ┞┘;ﾍﾗ ﾐ; 
autorytarny charakter konstytucji 

kwietniowej 

UI┣Wﾑぎ 
に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; 
ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾗ┘W ｷ S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴJ ｪﾍﾙ┘ﾐ┞Iｴ 
partii politycznych w  

20-ﾉWIｷ┌ ﾏｷ`S┣┞┘ﾗﾃWﾐﾐ┞ﾏ  
に ﾗﾏ;┘ｷ; ┣;ﾉWデ┞ ｷ ゲﾍ;HﾗゴIｷ ヮﾗﾉゲﾆｷWﾃ 
sceny politycznej  

II Rzeczypospolitej 

UI┣Wﾑぎ 
に oceﾐｷ; ヴﾗﾉ` Jﾙ┣Wa; 
Pｷﾍゲ┌SゲﾆｷWｪﾗ ┘ 
ﾆゲ┣デ;ﾍデﾗ┘;ﾐｷ┌ ﾗHﾉｷI┣; 
politycznego Polski 

ﾏｷ`S┣┞┘ﾗﾃWﾐﾐWﾃ 
 

5. II 

Rzeczpospolita 

1. Reformowanie kraju 

2. Gospodarka II 

Rzeczypospolitej 

3. Rzeczpospolita 

wielonarodowa 

4. Sport w 

ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍWﾃ PﾗﾉゲIW 

UI┣Wﾑぎ 
に ┣ﾐ; S;デ` ┘ヮヴﾗ┘;S┣enia 

reformy walutowej (1924 r.) 

に wskazuje na mapie obszary 

ﾐ;ﾃ┘ｷ`ﾆゲ┣Wｪﾗ ┌ヮヴ┣Wﾏ┞ゲﾍﾗ┘ｷWﾐｷ; 
II Rzeczypospolitej 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ  
ｴｷヮWヴｷﾐaﾉ;Iﾃ;が CWﾐデヴ;ﾉﾐ┞ Oﾆヴ`ｪ 
Pヴ┣Wﾏ┞ゲﾍﾗ┘┞ 

に identyfikuje postacie: Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; 
Grabskiego, Eugeniusza 

Kwiatkowskiego 

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; ｷ ゲﾆ┌デﾆｷ 
reformy walutowej i rolnej 

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ` ﾐ;ヴﾗSﾗ┘E  
II Rzeczypospolitej 

UI┣Wﾑぎ 
に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; デヴ┌SﾐﾗゴIｷ ┘ 
powojennej odbudowie Polski 

に ﾗﾏ;┘ｷ; S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴJ Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; 
Grabskiego i Eugeniusza 

Kwiatkowskiego 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ﾗゲｷEｪﾐｷ`Iｷ; ヮﾗﾉゲﾆｷWﾃ 
gospodarki w okresie 

ﾏｷ`S┣┞┘ﾗﾃWﾐﾐ┞ﾏ 

 

UI┣Wﾑぎ 
に przedstawia dokonania polskich 

ゲヮﾗヴデﾗ┘Iﾙ┘ 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ﾆ┌ﾉデ┌ヴ` ﾏｷ`S┣┞┘ﾗﾃWﾐﾐWﾃ 
Pﾗﾉゲﾆｷ ｷ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ﾃWﾃ ｪﾍﾙ┘ﾐW 
S┣ｷWS┣ｷﾐ┞ ﾗヴ;┣ デ┘ﾙヴIﾙ┘  
 

UI┣Wﾑぎ 
に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ﾆﾗヴ┣┞ゴIｷ ｷ 
zaｪヴﾗ┦Wﾐｷ; ┘┞ﾐｷﾆ;ﾃEIW ┣ 
wielonarodowego 

charakteru  

II Rzeczypospolitej 

5. Polacy podczas 

II wojny 

1. Kampania polska 

ヲく R┣ES ヮﾗﾉゲﾆｷ ﾐ; 
UI┣Wﾑぎ 
に zna daty: agresji III Rzeszy na 

UI┣Wﾑぎ  
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ ヮ;ﾆデ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ ┌ﾆﾍ;S 

UI┣Wﾑぎ 
に ヮﾗS;ﾃW ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; 

UI┣Wﾑぎ  
に ﾗIWﾐｷ; S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴJ ヴ┣ES┌ 
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ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ emigracji 

ンく PﾗﾉゲﾆｷW Sｷﾍ┞ )HヴﾗﾃﾐW 

na Zachodzie 

4. Polacy u boku ZSRR 

Pﾗﾉゲﾆ` ふヱ IX ヱΓンΓ ヴくぶが ;デ;ﾆ┌ )SRR 
ﾐ; Pﾗﾉゲﾆ`  
(17 IX 1939 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J ｪWﾐく 
Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; SｷﾆﾗヴゲﾆｷWｪﾗ   
に omawia polski czyn zbrojny 

ヮﾗSI┣;ゲ II ┘ﾗﾃﾐ┞ ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 
 

Ribbentrop-Mﾗﾍﾗデﾗ┘ 

に ┣ﾐ; S;デ` ヮﾗSヮｷゲ;ﾐｷ; ヮ;ﾆデu 

Ribbentrop-Mﾗﾍﾗデﾗ┘ ふヲン VIII ヱΓンΓ ヴくぶ 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;IｷWぎ Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; 
R;I┣ﾆｷW┘ｷI┣;が Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; 
Mｷﾆﾗﾍ;ﾃI┣┞ﾆ;が ｪWﾐく Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; 
Andersa 

に wskazuje na mapie miejsca walk 

Pﾗﾉ;ﾆﾙ┘ ﾐ; aヴﾗﾐデ;Iｴ II ┘ﾗﾃﾐ┞ 
ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 
に wymienia polskie formacje zbrojne 

na zachodzie i u boku ZSRR 

obronnej 

に charakteryzuje szlak bojowy 

PﾗﾉゲﾆｷIｴ Sｷﾍ )Hヴﾗﾃﾐ┞Iｴ ﾐ; );IｴﾗS┣ｷW 

Sikorski-Majski 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ┌ﾆﾍ;S┌ ｪヴ;ﾐｷI┣ﾐWｪﾗ  
ふヲΒ IX ヱΓンΓ ヴくぶが ┌ﾆﾍ;S┌ Sｷﾆﾗヴゲﾆｷ-
Majski (30 VII 1941 r.), katastrofy 

gibraltarskiej (VII 1943 r.) 

に identyfikuje postacie: gen. 

Edwarda Rydza-ŚﾏｷｪﾍWｪﾗが SデWa;ﾐ; 
Sデ;ヴ┣┞ﾑゲﾆｷWｪﾗが ｪWﾐく K;┣ｷﾏｷWヴ┣; 
Sﾗゲﾐﾆﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗが  ｪWﾐく Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; 
M;I┣ﾆ;が ｪWﾐく Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; 
Sosabowskiego 

に przedstawia,  

┘ ﾃ;ﾆｷ ゲヮﾗゲﾙH Sﾗゲ┣ﾍﾗ Sﾗ ┌デ┘ﾗヴ┣Wﾐｷ; 
ヴ┣ES┌ ヮﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ ﾐ; emigracji oraz 

ﾗﾏ;┘ｷ; ﾃWｪﾗ S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴJ 

armii Andersa 

に ﾗﾆヴWゴﾉ; ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐW 
uwarunkowania powstania  

1. Dywizji im.  

Tく KﾗゴIｷ┌ゲ┣ﾆｷ  
w ZSRR 

に ﾐ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S;Iｴ ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ｷ 
ﾗIWﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ ﾃWSﾐﾗゲデﾆｷ ﾐ; ﾉﾗゲ┞ 
ﾐ;ヴﾗS┌ ﾗヴ;┣ ヮ;ﾑゲデwa 

 

polskiego na emigracji 

6. W okupowanej 

Polsce 

ヱく Pﾗﾉｷデ┞ﾆ; ﾗﾆ┌ヮ;ﾐデﾙ┘ 

2. Polskie organizacje 

podziemne 

3. Powstanie 

warszawskie 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ 
Armia Krajowa 

に zna daty powstania 

warszawskiego  

(1 VIIIに2 X 1944 r.) 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ` ﾐｷWﾏｷWIﾆｷIｴ ｷ 
ヴ;S┣ｷWIﾆｷIｴ ﾗﾆ┌ヮ;ﾐデﾙ┘ ┘ﾗHWI 
narodu polskiego 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ PﾗﾉゲﾆｷW 
P;ﾑゲデ┘ﾗ PﾗS┣ｷWﾏﾐW 

に zna daty  

ﾏﾗヴS┌ ﾆ;デ┞ﾑゲﾆｷWｪﾗ ふIVにV 1940 r.), 

przemianowania ZWZ na AK (1942 r.) 

に identyfikuje postacie: gen. Stefana 

Grota-Roweckiego, gen. Tadeusza 

Bora-Komorowskiego 

に wskazuje na mapie obszary 

ﾗﾆ┌ヮﾗ┘;ﾐW ヮヴ┣W┣ III R┣Wゲ┣` ｷ )SRR 

に ヮﾗS;ﾃW ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ﾏ;ヴデ┞ヴﾗﾉﾗｪｷｷ 
narodu polskiego 

に wymienia polskie organizacje 

podziemne 

に ﾗﾆヴWゴﾉ; ┌┘;ヴ┌ﾐﾆﾗ┘;ﾐｷ;が ヮヴ┣WHｷWg i 

skutki powstania warszawskiego 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
;ﾆIﾃ; ABが ヮﾉ;ﾐ ずB┌ヴ┣;ざ 

に zna daty aresztowania 

┘┞ﾆﾍ;Sﾗ┘Iﾙ┘ ;ﾆ;SWﾏｷIﾆｷIｴ ┘ 
Krakowie (XI 1939 r.), akcji AB (VにVI 

1940 r.) 

に identyfikuje postacie: Witolda 

Pileckiego, Ireny Sendlerowej 

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iﾃ` ｷ 
S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴJ Aヴﾏｷｷ Kヴ;ﾃﾗ┘Wﾃ 
に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; ｷ ヴW;ﾉｷ┣;Iﾃ` 
ヮﾉ;ﾐ┌ ずB┌ヴ┣;ざ 

に przedstawia motywy polityki 

ﾗﾆ┌ヮ;ﾐデﾙ┘ ┘ﾗHWI ヮﾗﾉゲﾆｷIｴ Wﾉｷデ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ﾆﾗﾐデヴﾗ┘WヴゲﾃW ┘ﾗﾆﾙﾍ 
oceny powstania warszawskiego 

に na wybranych przyﾆﾍ;S;Iｴ 
ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ｷ ﾗIWﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ 
jednostki na losy narodu 

ﾗヴ;┣ ヮ;ﾑゲデ┘; 

 

UI┣Wﾑぎ 
に omawia i ocenia postawy 

Pﾗﾉ;ﾆﾙ┘ ┘ﾗHWI ヮﾗﾉｷデ┞ﾆｷ 
ﾗﾆ┌ヮ;ﾐデﾙ┘ 

に omawia znaczenie i 

ｴｷゲデﾗヴｷ` ヮﾗﾉゲﾆｷIｴ Wﾉｷデ 

7. Polska Ludowa 

に 

ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍ; I┣┞ 

┣;ﾉW┦ﾐ;い 

1. Wizje powojennej 

Polski 

ヲく Pヴ┣Wﾃ`IｷW ┘ﾍ;S┣┞ 

ヮヴ┣W┣ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷゲデﾙ┘ 

ンく PﾗS ヴ┣ES;ﾏｷ P)PR 

4. W walce o prawa i 

┘ﾗﾉﾐﾗゴJ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
Polska Zjednoczona Partia 

Robotnicza, socrealizm 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ┘┞ヮ;Sﾆﾙ┘ 
ヮﾗ┣ﾐ;ﾑゲﾆｷIｴ  
(28にンヰ VI ヱΓヵヶヴくぶが ヮヴﾗデWゲデﾙ┘ 
ゲヮﾗﾍWI┣ﾐ┞Iｴ ﾐ; W┞Hヴ┣W┦┌  
(XII 1970 r.) 

に wymienia etapy przejmowania 

ヮWﾍﾐｷ ┘ﾍ;S┣┞ ┘ PﾗﾉゲIW ヮヴ┣W┣ 
ﾆﾗﾏ┌ﾐｷゲデﾙ┘ 

ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 
 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
Polska Partia Robotnicza, Ziemie 

OS┣┞ゲﾆ;ﾐWが ず┦ﾗﾍﾐｷWヴ┣W ┘┞ﾆﾉ`Iｷざ 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ヮﾗ┘ﾗﾍ;ﾐｷ; T┞ﾏI┣;ゲﾗ┘Wｪﾗ 
R┣ES┌ JWSﾐﾗゴIｷ N;ヴﾗSowej  

(VI 1945 r.), referendum ludowego  

(30 VI 1946 r.), powstania PZPR (1948 

ヴくぶが ┘┞ゲデEヮｷWﾑ ゲデ┌SWﾐIﾆｷIｴ  
ふIII ヱΓヶΒ ヴくぶが ヮヴﾗデWゲデﾙ┘ ヴﾗHﾗデﾐｷI┣┞Iｴ 
┘ R;Sﾗﾏｷ┌が PﾍﾗIﾆ┌ ｷ Uヴゲ┌ゲｷW ふVI ヱΓΑヶ 
r.) 

に identyfikuje postacie: gen. Leopolda 

Okulickiego-NｷWS┤┘ｷ;Sﾆ;が Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; 
Mｷﾆﾗﾍ;ﾃI┣┞ﾆ;が BﾗﾉWゲﾍ;┘; BｷWヴ┌デ;が 
ﾆ;ヴSく SデWa;ﾐ; W┞ゲ┣┞ﾑゲﾆｷWｪﾗが 
Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; Gﾗﾏ┌ﾍﾆｷが ES┘;ヴS; GｷWヴﾆ; 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
;ﾆIﾃ; ずWｷゲﾍ;ざが WﾗﾉﾐﾗゴJ ｷ 
NｷW┣;┘ｷゲﾍﾗゴJ 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ﾗｪﾍﾗゲ┣Wﾐｷ; M;ﾐｷaWゲデ┌ 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia 

Narodowego (22 VII 1944 r.), 

procesu szesnastu (VI 1945 r.), akcji 

ずWｷゲﾍ;ざ ふヱΓヴΑ ヴくぶ 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;IｷWぎ Jﾙ┣Wa; 
Cyrankiewicza, Jacka Kuronia, 

Adama Michnika  

に ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘ヮﾍ┞┘ ┘ｷWﾉﾆｷIｴ ﾏﾗI;ヴゲデ┘ 
ﾐ; ゲヮヴ;┘` ヮﾗﾉゲﾆE 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾃ;ﾆｷW ゲﾆ┌デﾆｷ ﾏｷ;ﾍ┞ 
ﾏ;ゲﾗ┘W ﾏｷｪヴ;IﾃW ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ ﾐ; 
ziemiach polskich po II wojnie 

UI┣Wﾑぎ 
に identyfikuje postacie: Karola 

Modzelewskiego, Henryka Szlajfera 

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ┘ｷ┣ﾃW ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍWﾃ 
Polski w koncepcjach politycznych 

ヴ┣ES┌ 

emigracyjnego i polskiej lewicy 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ヴﾗﾉ` ヮヴﾗヮ;ｪ;ﾐS┞ ┘ 
ﾆゲ┣デ;ﾍデﾗ┘;ﾐｷ┌ ヮﾗゲデ;┘ ┘ﾗHWI 
┘ﾍ;S┣┞ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷゲデ┞I┣ﾐWﾃ  
に ﾗﾏ;┘ｷ; ┘ヮﾍ┞┘ ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; 
┘`ｪｷWヴゲﾆｷWｪﾗ ┘ ヱΓヵヶ ヴく ｷ 
ｷﾐデWヴ┘WﾐIﾃｷ ┘ C┣WIｴﾗゲﾍﾗ┘;Iﾃｷ ﾐ; 
ゲ┞デ┌;Iﾃ` ┘ PﾗﾉゲIW  
に na wybranych ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S;Iｴ 
ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ｷ ﾗIWﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ 
jednostki na losy narodu 

UI┣Wﾑぎ 
に przedstawia i ocenia 

S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴJ ヮﾗ┘ﾗﾃWﾐﾐWｪﾗ 
podziemia politycznego i 

ず┦ﾗﾍﾐｷWヴ┣┞ ┘┞ﾆﾉ`デ┞Iｴざ  
に ocenia motywy i postawy 

デ┞Iｴ Pﾗﾉ;ﾆﾙ┘が ﾆデﾙヴ┣┞ 
┣SWI┞Sﾗ┘;ﾉｷ ゲｷ` ヮﾗヮｷWヴ;J 
kom┌ﾐｷゲデﾙ┘ 

に ocenia, czy powojenna 

Pﾗﾉゲﾆ; H┞ﾍ; ﾆヴ;ﾃWﾏ 
suwerennym 
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に wskazuje na mapie zmiany granic 

Pﾗﾉゲﾆｷ ヮﾗ II ┘ﾗﾃﾐｷW ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃが  )ｷWﾏｷW 
Odzyskane   

に charakteryzuje przyczyny, przebieg i 

ゲﾆ┌デﾆｷ ┘┞S;ヴ┣Wﾑ ヮﾗ┣ﾐ;ﾑゲﾆｷWｪﾗ 
CzWヴ┘I;が ヮﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ P;┤S┣ｷWヴﾐｷﾆ;  
1956 r. oraz Grudnia 1970 r.  

に ┘┞ﾃ;ゴﾐia, dlaczego PSL jako 

ﾗヮﾗ┣┞Iﾃ; ﾉWｪ;ﾉﾐ; ヮﾗﾐｷﾗゲﾍ; ﾆﾉ`ゲﾆ` 

に charakteryzuje przyczyny, 

ヮヴ┣WHｷWｪ ｷ ゲﾆ┌デﾆｷ ┘┞S;ヴ┣Wﾑ M;ヴI; 
1968 r. i Czerwca 1976 r. 

ﾗヴ;┣ ヮ;ﾑゲデ┘; 

 

 

8. Drogi do 

┘ﾗﾉﾐﾗゴIｷ 
ヱく PﾗI┣Eデﾆｷ 
SﾗﾉｷS;ヴﾐﾗゴIｷ 
ヲく J;ﾆ ヮﾗ┘ゲデ;ﾍ; 
SﾗﾉｷS;ヴﾐﾗゴJ 

ンく Wﾍ;S┣; ﾆﾗﾐデヴ; 
ゲヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘ﾗ 

4. Stracona dekada? 

ヵく OﾆヴEｪﾍ┞ Sデﾙﾍ 
6. Wybory czerwcowe 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏinu 

NｷW┣;ﾉW┦ﾐ┞ S;ﾏﾗヴ┣ESﾐ┞ )┘ｷE┣Wﾆ 
);┘ﾗSﾗ┘┞ ずSﾗﾉｷS;ヴﾐﾗゴJざ 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ヮﾗヴﾗ┣┌ﾏｷWﾑ 
sierpniowych  

ふンヱ VIII ヱΓΒヰ ヴくぶが ﾗｪﾍﾗゲ┣Wﾐｷ; ゲデ;ﾐ┌ 
wojennego  

ふヱン XII ヱΓΒヱ ヴくぶが ┘┞Hﾗヴﾙ┘ 
czerwcowych  

(4 VI 1989 r.) 

に identyfikuje postacie: Karola 

Wﾗﾃデ┞ﾍ┞が LWIｴ; W;ﾍ`ゲ┞が ｪWﾐく 
Wojciecha Jaruzelskiego 

に opisuje przyczyny, przebieg 

ﾗヴ;┣ ゲﾆ┌デﾆｷ ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐW ｷ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW 
┘┞S;ヴ┣Wﾑ SｷWヴヮﾐｷ; ヱΓΒヰ ヴく 
 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
KﾗﾏｷデWデ OHヴﾗﾐ┞ RﾗHﾗデﾐｷﾆﾙ┘が 
Wojskowa Rada Ocalenia 

Narodowego 

に zna daty powstania Komitetu 

Obrony Robotﾐｷﾆﾙ┘  
ふヱΓΑヶ ヴくぶが ゲデヴ;ﾃﾆﾙ┘ ヴﾗHﾗデﾐｷI┣┞Iｴ ﾐ; 
W┞Hヴ┣W┦┌ ふVIII ヱΓΒヰ ヴくぶが pacyfikacji 

ヴﾗHﾗデﾐｷﾆﾙ┘ ┘ ﾆﾗヮ;ﾉﾐｷ ずW┌ﾃWﾆざ ふヱヶ XII 
ヱΓΒヱ ヴくぶが ﾗHヴ;S OﾆヴEｪﾍWｪﾗ Sデﾗﾍ┌ ふIIに IV 

ヱΓΒΓ ヴくぶが ヮﾗ┘ﾗﾍ;ﾐｷ; T;SW┌ゲ┣; 
Mazowieckiego ﾐ; ┌ヴ┣ES ヮヴWﾏｷWヴ; 

(VIII 1989 r.) 

に identyfikuje postacie: ks. Jerzego 

PﾗヮｷWﾍ┌ゲ┣ﾆｷが T;SW┌ゲ┣; M;┣ﾗ┘ｷWIﾆｷWｪﾗ 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ｪWﾐW┣` ┘ヮヴﾗ┘;S┣Wﾐｷ; 
stanu wojennego, jego cechy 

charakterystyczne i skutki 

に ヮﾗS;ﾃW ヮヴ┣WHｷWｪ ｷ ゲﾆ┌デﾆｷ ┘┞Hﾗヴﾙ┘ 
czerwcowych w 1989 r. oraz 

ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ ヮﾗ┘ﾗﾍ;ﾐｷ; 

ヴ┣ES┌ T;SW┌ゲ┣; M;┣ﾗ┘ｷWIﾆｷWｪﾗ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ずSヴ┌ｪｷ ﾗHｷWｪざが ずゲWﾃﾏ ﾆﾗﾐデヴ;ﾆデﾗ┘┞ざ 

に zna daty powstania Wolnych 

)┘ｷE┣ﾆﾙ┘ );┘ﾗSﾗ┘┞Iｴ ふヱΓΑΒ ヴくぶが 
ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; NｷW┣;ﾉW┦ﾐWｪﾗ 
S;ﾏﾗヴ┣ESﾐWｪﾗ )┘ｷE┣ﾆ┌ 
);┘ﾗSﾗ┘Wｪﾗ ずSﾗﾉｷS;ヴﾐﾗゴJざ ふIX 
1980 r.), zniesienia stanu 

wojennego (2 VII 1983 r.), wyboru 

gen. Wojciecha Jaruzelskiego na 

prezydenta (VII 1989 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J Aﾐﾐ┞ 
Walentynowicz 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾐ;ﾃ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣W 
organizacje opozycyjne lat 70. i 80. 

ﾗヴ;┣ ｷIｴ S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴJ 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iﾃ`が IWﾉW ｷ 
S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴJ NS)) ずSﾗﾉｷS;ヴﾐﾗゴJざ 

に opiゲ┌ﾃW ｪWﾐW┣` ｷ ﾆﾉ┌I┣ﾗ┘W SWI┞┣ﾃW 
ﾗHヴ;S OﾆヴEｪﾍWｪﾗ Sデﾗﾍ┌ 

UI┣Wﾑぎ 
に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ゲデﾗゲ┌ﾐWﾆ ┘ﾍ;S┣ 
komunistycznych do ruchu 

┣┘ｷE┣ﾆﾗ┘Wｪﾗ ｷ ﾗヮﾗ┣┞Iﾃｷ 
 

UI┣Wﾑぎ 
に ocenia historyczne 

┣ﾐ;I┣WﾐｷW OﾆヴEｪﾍWｪﾗ Sデﾗﾍ┌ 

に na wybranych 

ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S;Iｴ ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ｷ 
ﾗIWﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ ﾃWSﾐﾗゲデki na 

losy narodu 

ﾗヴ;┣ ヮ;ﾑゲデ┘; 

 

Hｷゲデﾗヴｷ; ｷ ゲヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘ﾗく  R┣ES┣EI┞ ｷ ヴ┣ES┣Wﾐｷ 
Temat  

lekcji 

Zagadnienia  W┞ﾏ;ｪ;ﾐｷ; ﾐ; ヮﾗゲ┣I┣WｪﾙﾉﾐW ﾗIWﾐ┞ 

Sﾗヮ┌ゲ┣I┣;ﾃEI; dostateczna dobra bardzo dobra IWﾉ┌ﾃEI; 

Iく U ┤ヴﾙSWﾍ SWﾏﾗﾆヴ;Iﾃｷ ｷ ヴWヮ┌Hﾉｷﾆｷ 
1. Obywatel w 

polis ateﾑゲﾆｷWﾃ 
ヱく Kデﾗ H┞ﾍ ﾗH┞┘;デWﾉWﾏ 
Aten? 

2. Reformy ustrojowe 

w Atenach 

3. Demokratyczne 

Ateny 

ヴく Kデﾗ ゲヮヴ;┘ﾗ┘;ﾍ 
┘ﾍ;S┣` ┘ AデWﾐ;Iｴい 

ヵく ずJWSﾐﾗゴJ ┘ 
ヴﾙ┦ﾐﾗヴﾗSﾐﾗゴIｷざに 

obywatel i 

obywatelstwo w 

┌ﾃ`Iｷ┌ Aヴ┞ゲデﾗデWﾉWゲ; 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
polis, monarchia, oligarchia, 

demokracja, tyrania 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ PWヴ┞ﾆﾉWゲ;が 
Arystotelesa 

に ┣ﾐ; S;デ` ヴWaﾗヴﾏ PWヴ┞ﾆﾉWゲ; 
(451/450 r. p.n.e.) 

に prezentuje warunki uzyskania 

ﾗH┞┘;デWﾉゲデ┘; ┘ ゲデ;ヴﾗ┦┞デﾐ┞Iｴ 
Atenach 

に wymienia prawa  

ｷ ﾗHﾗ┘ｷE┣ﾆｷ ﾗH┞┘;デWﾉｷ polis 

UI┣Wﾑ: 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
zgromadzenie ludowe (eklezja), Rada 

Pｷ`Iｷ┌ゲWデが ゲES ﾉ┌Sﾗ┘┞ ふｴWﾉｷ;ﾃ;ぶが 
ﾆﾗﾉWｪｷ┌ﾏ S┣ｷWゲｷ`Iｷ┌ ゲデヴ;デWｪﾙ┘が 
ostracyzm 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ Sﾗﾉﾗﾐ;が 
Klejstenesa 

に zna daty reform: Solona (594/593 r. 

p.n.e.) i Klejstenesa (508/507 r. 

p.n.e.) 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW Aデデ┞ﾆ` ﾗヴ;┣ ｷﾐﾐW 
ﾗHゲ┣;ヴ┞ ┣;ﾏｷWゲ┣ﾆ;ﾐW ヮヴ┣W┣ GヴWﾆﾙ┘  

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ずゲデヴ┣Eゴﾐｷ`IｷW Sﾍ┌ｪﾙ┘ざが ｴﾗヮﾉｷIｷが 
a;ﾉ;ﾐｪ;が ;ｪﾗヴ;が ;ヴWﾗヮ;ｪが ず┣┘ｷWヴ┣` 
ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐWざ 

に ┣ﾐ; S;デ` ヴﾗ┣ヮﾗI┣`Iｷ; ﾗﾆヴWゲ┌ 
デ┞ヴ;ﾐｷｷ Pｷ┣┞ゲデヴ;デﾙ┘ ふヵヶヱ ヴく ヮくﾐくWくぶ 

に wymienia sposoby uzyskiwania 

obywatelstwa polis ;デWﾑゲﾆｷWﾃ 
に ﾗﾏ;┘ｷ; ヮﾗﾍﾗ┦WﾐｷW ﾗH┞┘;デWﾉｷ 
;デWﾑゲﾆｷIｴ ┘ VI ┘く ヮくﾐくWく ｷ ﾃWｪﾗ 
┘ヮﾍ┞┘ ﾐ; ヴWaﾗヴﾏ┞ ┌ゲデヴﾗﾃﾗ┘W ┘ 
Atenach 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
dem, ostrakon 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷ Aゲヮ;┣ﾃｷ ┣ 
Miletu 

に ┣ﾐ; S;デ` ゲヮｷゲ;ﾐｷ; ヮヴ;┘; ヮヴ┣W┣ 
Drakona (621 r. p.n.e.) 

に デﾍ┌ﾏ;I┣┞が ┘ ﾃ;ﾆｷ ゲヮﾗゲﾙH ┣ﾏｷ;ﾐ; 
デ;ﾆデ┞ﾆｷ ┘ﾗﾃWﾐﾐWﾃ ┘ヮﾍ┞ﾐ`ﾍ; ﾐ; 
ゲヮﾗﾍWI┣ﾐﾗゴJ polis 

に przedstawia znaczenie agory dla 

funkcjonowania demokracji w 

Atenach. 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗIWﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ ヴWaﾗヴﾏぎ 
Solona, Klejstenesa i 

PWヴ┞ﾆﾉWゲ; ﾐ; ゲ┞デ┌;Iﾃ` 
ゲヮﾗﾍWI┣ﾐﾗ-ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐE 
ﾗH┞┘;デWﾉｷ ;デWﾑゲﾆｷIｴく 
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;デWﾑゲﾆｷWﾃく に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ┘ヮﾍ┞┘ ┘;ヴ┌ﾐﾆﾙ┘ 
naturalnych Grecji na powstanie i 

funkcjonowanie greckich poleis  

に omawia reformy: Solona, 

Klejstenesa i Peryklesa  

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ヮヴ;┘; ヮﾗゲ┣I┣Wｪﾙﾉnych 

ｪヴ┌ヮ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐ┞Iｴ ┘ polis ;デWﾑゲﾆｷWﾃく 

に przedstawia funkcjonowanie i 

kompetencje instytucji 

demokratycznych w Atenach  

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ヮﾗｪﾉES┞ Aヴ┞ゲデﾗデWﾉWゲ; 
na temat miejsca i roli obywateli w 

greckich poleis  

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ┌S┣ｷ;ﾍ ﾗH┞┘;デWﾉｷ 
AデWﾐ ┘ ゲヮヴ;┘ﾗ┘;ﾐｷ┌ ┘ﾍ;S┣┞く 

2. Republika 

rzymska i jej 

obywatele 

ヱく Wﾍ;S┣W 
ヴWヮ┌Hﾉｷﾆ;ﾑゲﾆｷW 

2. Walka o prawa 

polityczne plebejuszy 

ンく Kｷﾏ H┞ﾍ ﾗH┞┘;デWﾉ 
Rzymu? 

4. Podboje rzymskie a 

upadek republiki 

ヵく J;ﾆ ﾏﾗ┦ﾐ; ┌┣┞ゲﾆ;J 
obywatelstwo? 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
republika, cesarstwo 

に zna okres istnienia republiki 

(509に31 r. p.n.e.) 

に デﾍ┌ﾏ;I┣┞ ゲヮﾗゲﾙH ﾐ;H┞┘;ﾐｷ; 
ﾗH┞┘;デWﾉゲデ┘; ┘ ゲデ;ヴﾗ┦┞デﾐ┞ﾏ 
Rzymie 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヮヴ;┘; ｷ ﾗHﾗ┘ｷE┣ﾆｷ 
obywateli rzymskich. 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
patrycjusze, plebejusze, 

zgromadzenia ludowe (komicja), 

senat, dyktator, konsul, pretor, 

cenzor, edyl, kwestor, trybun ludowy, 

ius sanguinis (prawo krwi), 

naturalizacja, ius soli (prawo ziemi) 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ Oﾆデ;┘ｷ;ﾐ; 
Augusta, Karakalli 

に zna okresy istnienia: monarchii 

rzymskiej (753に509 r. p.n.e.) i 

cesarstwa (31 r. p.n.e. に 476 r. n.e.) 

ﾗヴ;┣ S;デ` ┘┞S;ﾐｷ; ヮヴ┣W┣ K;ヴ;ﾆ;ﾉﾉ` 
edyktu (212 r. n.e.) 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾐ;┣┘┞ ┌ヴ┣`Sﾙ┘ 
a┌ﾐﾆIﾃﾗﾐ┌ﾃEI┞Iｴ ┘ ヴWヮ┌Hﾉｷﾆ;ﾑゲﾆｷﾏ 
R┣┞ﾏｷW ｷ ﾗﾆヴWゴﾉ; ﾆﾗﾏヮWデWﾐIﾃW 
┌ヴ┣`Sﾐｷﾆﾙ┘く 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
civitas, pryncypat, dominat, 

HW┣ヮ;ﾑゲデ┘ﾗ┘ｷWI ふ;ヮ;デヴ┞S;ぶ 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ 
Tarkwiniusza Pysznego, 

Dioklecjana, Cycerona 

に ┣ﾐ; S;デ` ┌デ┘ﾗヴ┣Wﾐｷ; ┌ヴ┣`S┌ 
デヴ┞H┌ﾐﾙ┘ ﾉ┌Sﾗ┘┞Iｴ ふV ┘く ヮくﾐくWくぶ 

に ヮﾗﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ヴﾗ┣┘ﾙﾃ 
terytorialny Rzymu do II w. n.e. 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ┘ヮﾍ┞┘ ﾆﾗﾐaﾉｷﾆデ┌ 
ﾏｷ`S┣┞ ヮ;デヴ┞Iﾃ┌ゲ┣;ﾏｷ ; 
plebejuszami na zmiany ustrojowe 

w Rzymie 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ┌ゲデヴﾙﾃ R┣┞ﾏ┌ 
ヴWヮ┌Hﾉｷﾆ;ﾑゲﾆｷWｪﾗ 

に omawia sposoby uzyskiwania 

ﾗH┞┘;デWﾉゲデ┘; ┘ ゲデ;ヴﾗ┦┞デﾐﾗゴIｷ ｷ 
obecnie. 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗﾏ;┘ｷ; ┘ヮﾍ┞┘ ヮﾗSHﾗﾃﾙ┘ 
rzymskich na przemiany ustrojowe 

┘ ヮ;ﾑゲデ┘ｷW 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾐ; I┣┞ﾏ ヮﾗﾉWｪ; 
┣ﾃ;┘ｷゲﾆﾗ HW┣ヮ;ﾑゲデ┘ﾗ┘ﾗゴIｷ ｷ 
omawia jego konsekwencje. 

UI┣Wﾑぎ 
に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ヮヴ;┘; 
ﾗH┞┘;デWﾉｷ ゲデ;ヴﾗ┦┞デﾐ┞Iｴ 
Aten i Rzymu z prawami 

ﾗH┞┘;デWﾉｷ ┘ゲヮﾙﾍI┣Wゲﾐ┞Iｴ 
ヮ;ﾑゲデ┘く 

3. Tradycja 

antycznej 

demokracji  

i republiki  

┘ ヮﾙ┤ﾐｷWﾃゲ┣┞Iｴ 
epokach 

1. Republiki w 

ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣┌ 

2. Obywatele 

ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣ﾐ┞Iｴ 
miast 

3. Republika 

NｷSWヴﾉ;ﾐSﾙ┘ 

4. Demokratyczne i 

ヴWヮ┌Hﾉｷﾆ;ﾑゲﾆｷW 
tradycje polskiej 

szlachty 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
republika miejska, autonomia 

に wymienia warunki uzyskiwania 

obywatelstwa miejskiego w 

ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣┌く 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ヮ;デヴ┞Iﾃ;デが ヴ;S; ﾏｷWﾃゲﾆ;が ﾍ;┘; ゲESﾗ┘;が 
demokracja szlachecka, sarmatyzm 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW RWヮ┌Hﾉｷﾆ` 
Zjednoczonych Prowincji i 

R┣WI┣ヮﾗゲヮﾗﾉｷデE OHﾗﾃｪ; N;ヴﾗSﾙ┘ 

に omawia przyczyny i skutki 

odr;S┣;ﾐｷ; ゲｷ` ヴWヮ┌Hﾉｷﾆ ﾏｷWﾃゲﾆｷIｴ ┘ 
Italii 

に przedstawia zakres autonomii 

ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣ﾐ┞Iｴ ﾏｷ;ゲデ 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; ｷ 
funkcjonowanie Republiki 

)ﾃWSﾐﾗI┣ﾗﾐ┞Iｴ NｷSWヴﾉ;ﾐSﾙ┘ 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ ┌ﾆゲ┣デ;ﾍデﾗ┘;ﾐｷ; 
ゲｷ` SWﾏﾗﾆヴ;Iﾃｷ ゲ┣ﾉ;IｴWIﾆｷWﾃ ┘ PﾗﾉゲIWく 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
Sﾗ┦;が Sｷｪﾐﾗヴｷ;が WｷWﾉﾆ; R;S;が Sデ;ﾐ┞ 
Generalne 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ﾗSヴﾗS┣Wﾐｷ; ゲｷ` ヴWヮ┌Hﾉｷﾆ 
miejskich w Italii (VIII w.), 

proklamowania Republiki 

NｷSWヴﾉ;ﾐSﾙ┘ ふヱヵΒΒ ヴくぶ 

に wskazuje na mapie republiki 

ﾏｷWﾃゲﾆｷW ┘ Iデ;ﾉｷｷ ｷ Nﾗ┘ﾗｪヴﾙS Wielki 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ┌ゲデヴﾙﾃ RWヮ┌Hﾉｷﾆｷ 
Weneckiej 

に デﾍ┌ﾏ;I┣┞ ┘ヮﾍ┞┘ デヴ;S┞Iﾃｷ 
;ﾐデ┞I┣ﾐ┞Iｴ ﾐ; ゲ┣ﾉ;IｴWIﾆE ｷSWﾗﾉﾗｪｷ` 
sarmatyzmu 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ┘ヮﾍ┞┘ デヴ;S┞Iﾃｷ ;ﾐデ┞I┣ﾐ┞Iｴ 
na funkcjonowanie 

Rzeczypospolitej. 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
domicyl, wilkierz 

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ┣;sady uzyskiwania 

ﾗH┞┘;デWﾉゲデ┘; ┘ ゲデ;ヴﾗ┦┞デﾐ┞Iｴ 
Atenach i Rzymie oraz w miastach 

ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣ﾐ┞Iｴく 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗIWﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ デヴ;S┞Iﾃｷ 
demokratycznej Grecji i 

ヴWヮ┌Hﾉｷﾆ;ﾑゲﾆｷWｪﾗ R┣┞ﾏ┌ 
na powstanie oraz 

funkcjonowanie 

ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣ﾐ┞Iｴ ヴWヮ┌Hﾉｷﾆ 
kupieckich, Republiki 

NｷSWヴﾉ;ﾐSﾙ┘ ｷ 
Rzeczypospolitej. 

IIく Kヴﾙﾉﾗ┘ｷW ｷ ヮﾗSS;ﾐｷ 
ヱく Wﾍ;SI┞ 
ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣ﾐWﾃ 

ヱく KヴﾙﾉWゲデ┘ﾗ Fヴ;ﾐﾆﾙ┘ ｷ 
jego relacje z 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ K;ヴﾗﾉ; 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` postaci: Chlodwiga, 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ UヴH;ﾐ; IIが 

UI┣Wﾑぎ 
に omawia i ocenia koncepcje 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗIWﾐｷ; ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣ﾐW 
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Europy KﾗゴIｷﾗﾍWﾏ 

2. Cesarstwo 

uniwersalistyczne 

3. Cezaropapizm czy 

papocezaryzm? 

ヴく W┞ヮヴ;┘┞ ﾆヴ┣┞┦ﾗ┘W 

5. Jak przedstawiano 

pochodzenie wﾍ;S┣┞ 
monarszej? 

Wielkiego, Ottona I, Ottona III 

に zna daty koronacji cesarskich: 

Karola Wielkiego (800 r.) i Ottona 

I (962 r.) 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾗHﾗ┘ｷE┣ﾆｷ ヮヴ┣┞ヮｷゲ;ﾐW 
┘ ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣┌ IWゲ;ヴ┣ﾗ┘ｷ ｷ 
ヮ;ヮｷW┦ﾗ┘ｷく 

PWヮｷﾐ; KヴﾙデﾆｷWｪﾗが K;ヴﾗﾉ; Ł┞ゲWｪﾗが 
Lotara, Ludwika Niemieckiego, 

Grzegorza VII, Henryka IV, 

Innocentego III 

に zna daty: chrztu Chlodwiga (496 r.), 

デヴ;ﾆデ;デ┌ ┣ VWヴS┌ﾐ ふΒヴン ヴくぶが ﾗｪﾍﾗゲ┣Wﾐｷ; 
Dictatus papae (1075 r.), synodu w 

Clermont (1096 r.) 

に ヮﾗﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ヮﾗS┣ｷ;ﾍ ヮ;ﾑゲデ┘; 
Fヴ;ﾐﾆﾙ┘ ﾐ; ﾏﾗI┞ デヴ;ﾆデ;デ┌ ┣ VWヴS┌ﾐ 
ﾗヴ;┣ P;ﾑゲデ┘ﾗ KﾗゴIｷWﾉﾐW 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; 
cezaropapizmu i papocezaryzmu 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ゲヮﾙヴ ﾏｷ`S┣┞ IWゲ;ヴゲデ┘Wﾏ ; 
ヮ;ヮｷWゲデ┘Wﾏ ┘ ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣┌ 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヮﾗｪﾉES┞ IﾐﾐﾗIWﾐデWｪﾗ 
III. 

Kaliksta II, Henryka V 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; P;ﾑゲデ┘; 
KﾗゴIｷWﾉﾐWｪﾗ ふΑヵヶ ヴくぶが ┌ﾆﾗヴ┣Wﾐｷ; ゲｷ` 
Henryka IV w Canossie (1077 r.), 

zawarcia konkordatu wormackiego 

(1122 r.) 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ｴｷゲデﾗヴｷ` E┌ヴﾗヮ┞ ヮﾗ 
upadku Imperium Rzymskiego 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ヴWﾉ;IﾃW ﾏｷ`S┣┞ 
ヮ;ﾑゲデ┘Wﾏ Fヴ;ﾐﾆﾙ┘ ; KﾗゴIｷﾗﾍWﾏ  
に wymienia postanowienia 

konkordatu wormackiego 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣ﾐW デWﾗヴｷW 
Sﾗデ┞I┣EIW ヮﾗIｴﾗS┣Wﾐｷ; ┘ﾍ;S┣┞ 
monarszej 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾃ;ﾆｷW ﾆﾗﾐゲWﾆ┘WﾐIﾃW Sﾉ; 
ヴ┞┘;ﾉｷ┣;Iﾃｷ IWゲ;ヴ┣┞ ｷ ヮ;ヮｷW┦┞ ﾏｷ;ﾍ┞ 
wypraw┞ ﾆヴ┣┞┦ﾗ┘Wく 

cesarstwa uniwersalistycznego: 

Karola Wielkiego, Ottona I i Ottona 

III. 

デWﾗヴｷW Sﾗデ┞I┣EIW 
ヮﾗIｴﾗS┣Wﾐｷ; ┘ﾍ;S┣┞ 
monarszej 

に ﾗIWﾐｷ; ヴW;ﾉﾐW ﾏﾗ┦ﾉｷ┘ﾗゴIｷ 
stworzenia cesarstwa 

uniwersalistycznego w 

ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣┌く 

2. Feudalizm w 

ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣┌ 

ヱく C┣┞ﾏ H┞ﾍ 
feudalizm? 

2. Drabina feudalna 

3. System lenny 

ヴく PﾗSS;ﾑゲデ┘ﾗ 
Iｴﾍﾗヮﾙ┘  
5. Skutki feudalizmu 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
feudalizm, wasal, senior, lenno, 

ヮ;ﾑゲ┣I┣┞┣ﾐ; 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ﾗHﾗ┘ｷEzki wasala i 

seniora. 

 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ ｴﾗﾍS 
lenny, inwestytura, drabina feudalna, 

ヮﾗSS;ﾑゲデ┘ﾗが ヴWﾐデ; aW┌S;ﾉﾐ;が I┣┞ﾐゲ┣ 

に opisuje funkcjonowanie systemu 

wasalno-lennego 

に デﾍ┌ﾏ;I┣┞が ﾐ; I┣┞ﾏ ヮﾗﾉWｪ;ﾍﾗ 
ヮﾗSS;ﾑゲデ┘ﾗ ｪヴ┌ﾐデﾗ┘Wが ﾗゲﾗHｷゲデW ｷ 
ゲESﾗ┘W Iｴﾍﾗヮﾙ┘く 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
gospodarka naturalna, akt 

komendacji, akt prekaryjny 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ┣;ゲ;S┞ ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣ﾐWﾃ 
gospodarki naturalnej 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ┘ヮﾍ┞┘ aW┌S;ﾉｷ┣ﾏ┌ ﾐ; 
┘ﾍ;S┣` ﾆヴﾙﾉW┘ゲﾆEく 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
homagium, suzeren 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ┘ヮﾍ┞┘ ゲ┞ゲデWﾏ┌ 
wasalno-ﾉWﾐﾐWｪﾗ ﾐ; ゲヮﾗゲﾙH ┦┞Iｷ; 
ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷIｷWﾉｷ ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ ┘;ヴゲデ┘ 
ゲヮﾗﾍWI┣ﾐ┞Iｴ ┘ ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣ﾐWﾃ 
Europie. 

UI┣Wﾑぎ 
に ocenia skutki feudalizmu 

Sﾉ; ゲヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘; ｷ 
gospodarki europejskiej. 

 

3. Miasta 

ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣ﾐWﾃ 
Europy 

1. Od upadku do 

rozkwitu miast 

2. Lokacje miejskie 

3. Prawo lokacyjne 

ヴく S;ﾏﾗヴ┣ES ﾏｷWﾃゲﾆｷ 
ヵく ŚヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣ﾐW 
miasto i jego cechy 

charakterystyczne 

6. Cechy i gildie 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
lokacja, cech, gildia, rada miejska 

に prezentuje przebieg procesu 

lokacji miasta i wymienia 

ﾆﾗヴ┣┞ゴIｷが ﾆデﾙヴW ┌┣┞ゲﾆｷ┘;ﾉｷ ﾃWｪﾗ 
ﾏｷWゲ┣ﾆ;ﾑI┞ 

に przedstawia zadania oraz 

a┌ﾐﾆIﾃW ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣ﾐ┞Iｴ 
IWIｴﾙ┘ ｷ ｪｷﾉSｷｷく 
 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ ┘ﾙﾃデが 
ﾍ;┘;が H┌ヴﾏｷゲデヴ┣が ヴ;ﾃI;が ﾍ;┘ﾐｷﾆが ヴ;デ┌ゲ┣が 
ヮ;デヴ┞Iﾃ;デが ヮﾗゲヮﾙﾉゲデ┘ﾗが ヮﾉWHs 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iﾃ` ｷ ﾆﾗﾏヮWデWﾐIﾃW 
ゲ;ﾏﾗヴ┣ES┌ ﾏｷWﾃゲﾆｷWｪﾗ 

に wymienia cechy charakterystyczne 

ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣ﾐWｪﾗ ﾏｷ;ゲデ; 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ` ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣ﾐWｪﾗ 
ﾏｷWゲ┣I┣;ﾑゲデ┘;く 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ヮヴ;┘ﾗ ﾉﾗﾆ;I┞ﾃﾐWが ┣;ゲ;S┤I;が ﾆﾗﾐゲ┌ﾉが 
Sﾗ┦;が ずヮ;ヴデ;I┣Wざが ｴ;ﾐ┣; 

に zna daty ustanowienia praw: 

magdeburskiego (1037 r.) i 

lubeckiego (1225 r.) 

に przedstawia proces odradzania 

ゲｷ` ﾏｷ;ゲデ ┘ ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣ﾐWﾃ 
Europie 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾆﾗヴ┣┞ゴIｷが ﾆデﾙヴW 
ヮヴ┣┞ﾐﾗゲｷﾍ; ﾏｷ;ゲデﾗﾏ ヮヴ┣┞ﾐ;ﾉW┦ﾐﾗゴJ 
do hanz. 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴminu 

)┘ｷE┣Wﾆ H;ﾐ┣W;デ┞Iﾆｷ ふH;ﾐ┣;ぶ 

に omawia przyczyny upadku miast 

ﾐ; ヮﾗI┣Eデﾆ┌ ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣;く 

UI┣Wﾑぎ 
に ocenia znaczenie 

urbanizacji dla rozwoju 

gospodarczego w 

ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣┌ ｷ 
┘ゲヮﾙﾍI┣WゴﾐｷWく 

ヴく Kゲ┣デ;ﾍデﾗ┘;ﾐｷW 
ゲｷ` 
parlamentaryzm

u europejskiego 

ヱく PﾗI┣Eデﾆｷ 
parlamentaryzmu 

angielskiego 

2. Organizacja  

ｷ S┣ｷ;ﾍ;ﾐｷW  
parlamentu 

angielskiego 

3. Stany  

Generalne  

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
stan, monarchia stanowa, 

parlament, Stany Generalne  

に zna daty powstania: 

parlamentu angielskiego (1265 r.) 

ｷ Sデ;ﾐﾙ┘ GWﾐWヴ;ﾉﾐ┞Iｴ ┘W Fヴ;ﾐIﾃｷ 
(1302 r.) 

に wymienia cechy 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
WｷWﾉﾆ; ﾆ;ヴデ; ゲ┘ﾗHﾙSが I┣H; LﾗヴSﾙw, 

Izba Gmin  

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ J;ﾐ; HW┣ 
)ｷWﾏｷが Fｷﾉｷヮ; IV Pｷ`ﾆﾐWｪﾗ 

に ┣ﾐ; S;デ` ┘┞S;ﾐｷ; Wielkiej karty 

ゲ┘ﾗHﾙS (1215 r.) 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ヮ;ﾑゲデ┘;が ┘ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ﾆﾗヴデW┣┞が ﾉ;ﾐSデ;ｪｷが ゲﾗHﾙヴ ┣ｷWﾏゲﾆｷ  
に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Ii Bonifacego 

VIII 

に ┣ﾐ; S;デ` ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; ゲﾗHﾗヴ┌ 
ziemskiego w Rosji (1549 r.) 

に przedstawia przyczyny 

┌ﾆゲ┣デ;ﾍデﾗ┘;ﾐｷ; ゲｷ` ヴWヮヴW┣Wﾐデ;Iﾃｷ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
Althing, WｷWﾉﾆ; ﾆ;ヴデ; LWﾙﾐ┌, 

Hoftag, Riksdag, impeachment, 

parowie, lordowie 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ HWﾐヴ┞ﾆ; IIが 
Tomasza Becketa, Szymona de 

Montfort 

に zna daty: powstania islandzkiego 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗIWﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ ヮヴ┣Wﾏｷ;ﾐ 
organizacji i 

funkcjonowania 

parlamentu angielskiego 

ﾐ; ┘ゲヮﾙﾍI┣Wゲﾐ┞ 
parlamentaryzm 

に ocenia skutki 

┌ﾆゲ┣デ;ﾍデﾗ┘;ﾐｷ; ゲｷ` 
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we Francji 

4. Kompetencje 

Sデ;ﾐﾙ┘ GWﾐWヴ;ﾉﾐ┞Iｴ 

5. Zgromadzenia 

stanowe w innych 

krajach europejskich 

charakterystyczne monarchii 

stanowej. 

 

ﾆデﾙヴ┞Iｴ ヮﾗ┘ゲデ;ﾍ┞ ヴWヮヴW┣Wﾐデ;IﾃW 
stanowe 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iﾃ` ｷ S┣ｷ;ﾍ;ﾐｷW 
parlamentu angielskiego 

に przedstawia kompetencje 

parlamentu angielskiego 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iﾃ` ｷ S┣ｷ;ﾍ;ﾐｷW 
Sデ;ﾐﾙ┘ GWﾐWヴ;ﾉﾐ┞Iｴ ┘W Fヴ;ﾐIﾃｷ 
に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾆﾗﾏヮWデWﾐIﾃW Sデ;ﾐﾙ┘ 
Generalnych we Francji. 

stanowej w Anglii 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ヮﾗ┣┞Iﾃ` ヮﾗゲ┣I┣Wｪﾙﾉﾐ┞Iｴ 
ゲデ;ﾐﾙ┘ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐ┞Iｴ ┘ 
monarchiach: angielskiej i 

francuskiej 

に wymienia pr┣┞I┣┞ﾐ┞ ┣┘ﾗﾍ;ﾐｷ; 
Sデ;ﾐﾙ┘ GWﾐWヴ;ﾉﾐ┞Iｴ ┘W Fヴ;ﾐIﾃｷ 
に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ┘;ヴ┌ﾐﾆｷが ﾆデﾙヴW ﾏ┌ゲｷ;ﾍ┞ 
┣;ｷゲデﾐｷWJ ┘ ヮ;ﾑゲデ┘;Iｴが ;H┞ 
ヮﾗ┘ゲデ;ﾍ┞ ┘ ﾐｷIｴ ヴWヮヴW┣Wﾐデ;IﾃW 
stanowe. 

Althingu (ok. 930 r.), pierwszych 

ﾗHヴ;S ﾆﾗヴデW┣ﾙ┘ ┘ KヴﾙﾉWゲデ┘ｷW 
LWﾙﾐ┌ ふﾗﾆく ヱヱΒΒ ヴくぶ 

に wymienia przyczyny i skutki 

ﾆﾗﾐaﾉｷﾆデ┌ ﾆヴﾙﾉﾙ┘ ;ﾐｪｷWﾉゲﾆｷIｴ ┣ 
d┌Iｴﾗ┘ｷWﾑゲデ┘Wﾏ 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iﾃ` ｷ 
ﾆﾗﾏヮWデWﾐIﾃW ┣ｪヴﾗﾏ;S┣Wﾑ 
stanowych w innych krajach 

europejskich 

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ 
ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; ┣ｪヴﾗﾏ;S┣Wﾑ ゲデ;ﾐﾗ┘┞Iｴ 
w Anglii i we Francji. 

reprezentacji stanowej dla 

ヮ;ﾑゲデ┘; ｷ ┘ﾍ;S┣┞ 
ﾆヴﾙﾉW┘ゲﾆｷWﾃく 
 

III. Absolutyzm czy republika? 

1. Obywatele czy 

poddani? 

ヱく Pヴ;┘; I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; ｷ 
prawa obywatela 

2. Absolutyzm we 

Francji 

3. Rewolucja angielska 

i jej skutki 

ヴく Nﾗ┘ﾗ┦┞デﾐW デWﾗヴｷW 
┌ﾏﾗ┘┞ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐWﾃ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
rewolucja, dyktatura, monarchia 

parlamentarna 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ Jﾗｴﾐ; 
LﾗIﾆWげ;が Cｴ;ヴﾉWゲげ; SW 
Montesquieu (Monteskiusza), 

Jeana-J;Iケ┌Wゲげ; Rﾗ┌ゲゲeau, 

Woltera 

に ┣ﾐ; S;デ` ﾗｪﾍﾗゲ┣Wﾐｷ; ヴWヮ┌Hﾉｷﾆｷ ┘ 
Anglii (1649 r.) 

に wymienia cechy 

charakterystyczne angielskiej 

monarchii parlamentarnej. 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ヮﾗSS;ﾑゲデ┘ﾗ ヮ;ﾑゲデ┘ﾗ┘Wが ﾉﾗヴS 
protektor, Habeas Corpus Act, 

ずIｴ┘;ﾉWHﾐ; ヴW┘ﾗﾉ┌Iﾃ;ざが umowa 

ゲヮﾗﾍWI┣ﾐ; 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ NｷIIﾗﾉ; 
Machiavellego, Jeana Bodina, Olivera 

Cromwella, Thomasa Hobbesa 

に zna daty: wybuchu wojny domowej 

w Anglii (1642 r.), zatwierdzenia 

Habeas Corpus Act (1679 r.), 

ずIｴ┘;ﾉWHﾐWﾃ ヴW┘ﾗﾉ┌Iﾃｷざ ふヱヶΒΒ ヴくぶ 

に prezentuje okﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ 
ずIｴ┘;ﾉWHﾐWﾃ ヴW┘ﾗﾉ┌Iﾃｷざ 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヮﾗｪﾉES┞ aｷﾉﾗ┣ﾗaﾙ┘ 
Sﾗデ┞I┣EIW ┌ﾏﾗ┘┞ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐWﾃ ｷ ﾃWﾃ 
realizacji. 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
akty nawigacyjne, Deklaracja praw 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ Aヴﾏ;ﾐS; 
Jeana Richelieu, Ludwika XIV, 

Karola I, Karola II, Jakuba II, Marii II 

Sデ┌;ヴデが WｷﾉｴWﾉﾏ; III Oヴ;ﾑゲﾆｷWｪﾗ  
に zna daty: bitwy pod Naseby (1645 

ヴくぶが ┌Iｴ┘;ﾉWﾐｷ; ;ﾆデﾙ┘ 
nawigacyjnych (1651 r.) 

に デﾍ┌ﾏ;I┣┞が ﾃ;ﾆ ┘ XVI ｷ XVII ┘く 
ヴﾗ┣┌ﾏｷ;ﾐﾗ ヮヴ;┘; I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; ﾗヴ;┣ 
prawa obywatela  

に opisuje cechy charakterystyczne 

ﾏﾗﾐ;ヴIｴｷｷ ;Hゲﾗﾉ┌デﾐWﾃ ﾐ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┣ｷW 
Francji 

に wymienia przyczyny rewolucji 

angielskiej 

に przedstawia przebieg angielskiej 

┘ﾗﾃﾐ┞ Sﾗﾏﾗ┘Wﾃ ｷ ﾃWﾃ ┘ヮﾍ┞┘ ﾐ; 
przemiany ustrojowe w Anglii. 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ずゲヮｷゲWﾆ ヮヴﾗIｴﾗ┘┞ざが デﾗヴ┞ゲｷが ┘ｷｪﾗ┘ｷW 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ Tｴﾗﾏ;ゲ; 
Smitha, Jakuba I, Guya Fawkesa, 

L┌S┘ｷﾆ; IIIが J┌ﾉWゲげ; M;┣;ヴｷﾐ; 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ずゲヮｷゲﾆ┌ ヮヴﾗIｴﾗ┘Wｪﾗざ 
(1605 r.), wydania Instrumentu 

ヴ┣ES┣Wﾐｷ; ふヱヶヵン ヴくぶが ﾗHﾃ`Iｷ; デヴﾗﾐ┌ 
angielskiego przez Karola II (1660 

r.) 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ヮﾗｪﾉES┞ aｷﾉﾗ┣ﾗaﾙ┘ ﾐ; 
デWﾏ;デ ﾏ;ﾃEIWｪﾗ ┌ ヮﾗSゲデ;┘ ｷSWW 
ﾗゴ┘ｷWIWﾐｷﾗ┘W a┌ﾐﾆIﾃﾗﾐﾗ┘;ﾐｷ; 
ﾐﾗ┘ﾗI┣WゲﾐWｪﾗ ヮ;ﾑゲデ┘;く 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗIWﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ ヮﾗｪﾉESﾙ┘ 
ﾗゴ┘ｷWIWﾐｷﾗ┘┞Iｴ ﾐ; デWﾏ;デ 
┌ﾏﾗ┘┞ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐWﾃ ｷ 
a┌ﾐﾆIﾃﾗﾐﾗ┘;ﾐｷ; ヮ;ﾑゲデ┘; 
ﾐ; ┘ゲヮﾙﾍI┣WゲﾐW ゲ┞ゲデWﾏ┞ 
SWﾏﾗﾆヴ;デ┞I┣ﾐW ﾗヴ;┣ ┌S┣ｷ;ﾍ 
ﾗH┞┘;デWﾉｷ ┘ ヴ┣ES┣Wﾐｷ┌ 
ヮ;ﾑゲデ┘Wﾏく 

2. Elementy 

feudalizmu w 

czasach 

ﾐﾗ┘ﾗ┦┞デﾐ┞Iｴ 

1. Dualizm 

gospodarczy w 

Europie 

ヲく S┣ﾉ;Iｴデ; ; ヮﾗ┣ﾗゲデ;ﾍW 
ｪヴ┌ヮ┞ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW 

3. Folwark szlachecki 

ヴく J;ﾆ ┣;ﾐｷﾆﾍﾗ 
ヮﾗSS;ﾑゲデ┘ﾗ Iｴﾍﾗヮﾙ┘い 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
gospodarka folwarczno-

ヮ;ﾑゲ┣I┣┞┤niana, ヮ;ﾑゲ┣I┣┞┣ﾐ; 

に wymienia cechy 

charakterystyczne gospodarki 

W┌ヴﾗヮWﾃゲﾆｷWﾃ ﾐ; ┣;IｴﾙS ｷ ┘ゲIｴﾙS 
ﾗS Ł;H┞く 
 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
dualizm gospodarczy, folwark 

ヮ;ﾑゲ┣I┣┞┤ﾐｷ;ﾐ┞が ┌┘ﾍ;ゲ┣I┣WﾐｷW 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ┣ﾐｷWゲｷWﾐｷ; ヮﾗSS;ﾑゲデ┘; 
ﾗゲﾗHｷゲデWｪﾗ ┘ Kゲｷ`ゲデwie Warszawskim 

ふヱΒヰΑ ヴくぶが ┌┘ﾍ;ゲ┣I┣Wﾐｷ; ┘ G;ﾉｷIﾃｷ ふヱΒヴΒ 
ヴくぶが ┌┘ﾍ;ゲ┣I┣Wﾐｷ; ┘ KヴﾙﾉWゲデ┘ｷW 
Polskim (1864 r.) 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ┌ﾏﾗ┘ﾐE ｪヴ;ﾐｷI` 
ヮﾗS┣ｷ;ﾍ┌ ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣Wｪﾗ E┌ヴﾗヮ┞ 

に omawia gospodarcze skutki wielkich 

ﾗSﾆヴ┞J ｪWﾗｪヴ;aｷI┣ﾐ┞Iｴ 

に opisuje funkcjonowanie folwarku 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ヮ;ﾑゲ┣I┣┞┣ﾐ; ゲヮヴ┣`┦;ﾃﾐ;が ﾆﾗﾏﾗヴﾐｷI┞ 

に ┣ﾐ; S;デ` ┘┞S;ﾐｷ; Statutu 

デﾗヴ┌ﾑゲﾆｷWｪﾗ (1520 r.) 

に przedstawia  

ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ ヮヴ┣Wﾏｷ;ﾐ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐﾗ-

ekonomicznych w XVI w. 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ヴﾗﾉ` ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣E ｷ 
ゲヮﾗﾍWI┣ﾐE ゲ┣ﾉ;Iｴデ┞ 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW Statutu 

デﾗヴ┌ﾑゲﾆｷWｪﾗ dla rozwoju gospodarki 

folwarczno-ヮ;ﾑゲ┣I┣┞┤ﾐｷ;ﾐWﾃ ┘ 
Polsce 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ヮﾗﾍﾗ┘ｷI┣ﾐ┞ ゲ┞ゲデWﾏ S┣ｷWヴ┦;┘┞が 
ｪﾗゲヮﾗS;ヴﾆ; S┣ｷWヴ┦;┘ﾐ; 
(czynszowa) 

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ヴﾗ┣┘ﾙﾃ ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣┞ 
na zachodzie i wschodzie Europy w 

XVIにXVIII w. oraz ocenia 

ﾐ;ゲデ`ヮゲデ┘; Sﾗゲデヴ┣W┦ﾗﾐ┞Iｴ ヴﾙ┦ﾐｷIく 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗIWﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ ゲ┞ゲデWﾏ┌ 
ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣Wｪﾗ ﾐ; ┦┞IｷW 
ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ ┘ I┣;ゲ;Iｴ 
ﾐﾗ┘ﾗ┦┞デﾐ┞Iｴ ｷ ﾗHWIﾐ┞Iｴく 



Zespół Szkół im┻ Jarosława Iwaszkiewicza  w Sochaczewie 

 

szlacheckiego 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮﾗ┘ｷﾐﾐﾗゴIｷ Iｴﾍﾗヮﾙ┘ 
┘ﾗHWI ヮ;ﾐﾙ┘ aW┌S;ﾉﾐ┞Iｴ 

に przedstawia etapy procesu 

┌┘ﾍ;ゲ┣I┣Wﾐｷ; ﾐ; ┣ｷWﾏｷ;Iｴ ヮﾗﾉゲﾆｷIｴ 
pod trzema zaborami. 

に omawia przemi;ﾐ┞ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐﾗ-

ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣W ﾗヴ;┣ ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐWが ﾆデﾙヴW 
Sﾗヮヴﾗ┘;S┣ｷﾍ┞ Sﾗ Wﾉｷﾏｷﾐ;Iﾃｷ 
WﾉWﾏWﾐデﾙ┘ aW┌S;ﾉｷ┣ﾏ┌ ┘ E┌ヴﾗヮｷWく 

3. Rzeczpospolita 

に ﾆヴﾙﾉWゲデ┘ﾗ I┣┞ 
republika?  

ヱく PﾗI┣Eデﾆｷ ヮﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ 
parlamentaryzmu 

2. Obrady sejmu 

walnego 

3. Wolna elekcja 

4. Sejmiki ziemskie 

ヵく SES┞ ┣ｷWﾏゲﾆｷW ｷ 
デヴ┞H┌ﾐ;ﾍ┞ ゲ┣ﾉ;IｴWIﾆｷW 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
sejm walny, senat, izba poselska, 

liberum veto, Nihil novi, sejmik 

ziemski 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ┣┘ﾗﾍ;ﾐｷ; ヮｷWヴ┘ゲ┣Wｪﾗ 
dwuizbowego sejmu walnego 

(1493 r.), uchwalenia konstytucji 

Nihil novi (1505 r.), pierwszego 

zastosowania liberum veto (1652 

r.)  

に ﾗﾏ;┘ｷ; ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ` ｷ ┣;ゲ;S┞ 
S┣ｷ;ﾍ;ﾐｷ; ゲWﾃﾏ┌ ┘;ﾉﾐWｪﾗく 
 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ ゲES 
ziemski, Aヴデ┞ﾆ┌ﾍ┞ ｴWﾐヴ┞ﾆﾗ┘ゲﾆｷW, sejm 

zwyczajny (ordynaryjny), sejm 

nadzwyczajny (ekstraordynaryjny), 

sejm konwokacyjny, sejm elekcyjny 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ J;ﾐ; 
OﾉHヴ;Iｴデ;が Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; SｷIｷﾑゲﾆｷWｪﾗが 
Stefana Batorego 

に ┣ﾐ; S;デ` ┌Iｴ┘;ﾉWﾐｷ; Aヴデ┞ﾆ┌ﾍﾙ┘ 
henrykowskich (1573 r.)  

に prezentuje okolicznoゴIｷ ┣┘ﾗﾍ;ﾐｷ; 
pierwszego sejmu  

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ｷ ﾗヮｷゲ┌ﾃW ヮﾗゲ┣I┣WｪﾙﾉﾐW 
etapy prac sejmu walnego 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヴﾗS┣;ﾃW ゲWﾃﾏﾙ┘ 

に デﾍ┌ﾏ;I┣┞が ┘ ﾃ;ﾆｷ ゲヮﾗゲﾙH ヮヴ┣┞┘ｷﾉWﾃW 
┘ヮﾍ┞ﾐ`ﾍ┞ ﾐ; ヮﾗデ`ｪ` ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐE 
szlachty. 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
konstytucja, rugi poselskie, 

Tヴ┞H┌ﾐ;ﾍ Kﾗヴﾗﾐﾐ┞が Tヴ┞H┌ﾐ;ﾍ 
Litewski, interreks 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ｪWﾐW┣` ヮﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ 
parlamentaryzmu 

に デﾍ┌ﾏ;I┣┞ ┘ヮﾍ┞┘ ﾆﾗﾐゲデ┞デ┌Iﾃｷ Nihil 

novi na funkcjonowanie polskiego 

parlamentaryzmu 

に omawia kompetencje 

ゲ┣ﾉ;IｴWIﾆｷIｴ ゲESﾙ┘ ┣ｷWﾏゲﾆｷIｴ 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヴﾗﾉ`が ┌ヮヴ;┘nienia 

oraz zasady funkcjonowania 

ゲWﾃﾏﾙ┘ ﾆﾗﾐ┘ﾗﾆ;I┞ﾃﾐ┞Iｴ ｷ 
elekcyjnych 

に wymienia rodzaje szlacheckich 

ゲWﾃﾏｷﾆﾙ┘ ┣ｷWﾏゲﾆｷIｴ ｷ ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ｷIｴ 
funkcje. 

UI┣Wﾑぎ 
に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iﾃ` 
parlamentu angielskiego i sejmu 

walnego w Rzeczypospolitej 

に ocenia skutki stosowania przez 

ゲ┣ﾉ;Iｴデ` liberum veto. 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ﾗヴ;┣ ﾗIWﾐｷ; 
┌ヮヴ;┘ﾐｷWﾐｷ; ヮ;ヴﾉ;ﾏWﾐデﾙ┘ぎ 
francuskiego, angielskiego 

i Rzeczypospolitej. 

4. Szlachta i 

magnateria 

ヱく J;ﾆ ヮﾗ┘ゲデ;ﾍ ゲデ;ﾐ 
szlachecki? 

2. Przywileje 

szlacheckie 

3. Rozwarstwienie 

stanu szlacheckiego 

ヴく W┣ヴﾗゲデ ヮﾗデ`ｪｷ 
ﾏ;ｪﾐ;デﾙ┘ 

5. Oligarchia 

magnacka 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
przywilej szlachecki, oligarchia 

magnacka 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ L┌S┘ｷﾆ; 
W`ｪｷWヴゲﾆｷWｪﾗが Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; 
J;ｪｷWﾍﾍ┞が K;┣ｷﾏｷWヴ┣; J;ｪｷWﾉﾉﾗﾑI┣┞ﾆ; 

に zna daty nadania przywilejﾙ┘ぎ 
koszyckiego (1374 r.), ﾃWSﾉﾐｷWﾑゲﾆﾗ-

krakowskiego (1430に1433 r.), 

cerekwicko-nieszawskiego (1454 r.), 

radomskiego (1505 r.) 

に wymienia cechy 

charakterystyczne szlachty jako 

ゲデ;ﾐ┌ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐWｪﾗ 

に wymienia cechy 

charakterystyczne oligarchii 

magnackiej. 

UI┣Wﾑ: 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ﾏ;ｪﾐ;Iｷが ゴヴWSﾐｷ; ゲ┣ﾉ;Iｴデ;が ｷﾐa;ﾏｷ;が 
banicja, klientelizm, latyfundium 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ J;ﾐ; 
OﾉHヴ;Iｴデ;が AﾉWﾆゲ;ﾐSヴ; J;ｪｷWﾉﾉﾗﾑI┣┞ﾆ;が 
Jana Kazimierza 

に ┣ﾐ; S;デ┞ ﾐ;S;ﾐｷ; ヮヴ┣┞┘ｷﾉWﾃﾙ┘ぎ 
I┣Wヴ┘ｷﾑゲﾆｷWｪﾗ ふヱヴヲヲ ヴくぶが ┘;ヴIﾆｷWｪﾗ 
(1423 r.), piotrkowskiego (1496 r.) 

に wymienia postanowienia 

ヮヴ┣┞┘ｷﾉWﾃﾙ┘ ゲ┣ﾉ;IｴWIﾆｷIｴ 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヮヴﾗIWゲ ﾆゲ┣デ;ﾍデﾗ┘;ﾐｷ; 
ゲｷ` ゲデ;ﾐ┌ ゲ┣ﾉ;IｴWIﾆｷWｪﾗ 

に wymienia i charakteryzuje warstwy 

stanu szlacheckiego 

に prezentuje przyczyny, przejawy i 

ゲﾆ┌デﾆｷ ┘┣ヴﾗゲデ┌ ヮﾗデ`ｪｷ ﾏ;ｪﾐ;デﾙ┘く 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
nobilitacja, szlachta zagrodowa 

ふ┣;ゴIｷ;ﾐﾆﾗ┘;ぶが ずｪﾗﾍﾗデ;ざが ｴWヴHが 
┣;┘ﾗﾍ;ﾐｷWが ﾗヴS┞ﾐ;Iﾃ; 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ J;ﾐ┌ゲ┣; 
R;S┣ｷ┘ｷﾍﾍ;が Bﾗｪ┌ゲﾍ;┘; R;S┣ｷ┘ｷﾍﾍ; 

に przedstawia przyczyny i skutki 

rozwarstwienia stanu szlacheckiego 

に デﾍ┌ﾏ;I┣┞が ┘ ﾃ;ﾆｷIｴ 
ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ;Iｴ ゲ┣ﾉ;IｴIｷI ﾏﾙｪﾍ 
┌デヴ;IｷJ ヮヴ;┘; ﾗH┞┘;デWﾉゲﾆｷW ｷ ﾃ;ﾆｷW 
H┞ﾍ┞ デWｪﾗ ゲﾆ┌デﾆｷ  
に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ゲデ┞ﾉ ┦┞Iｷ; ヮﾗﾉゲﾆｷWﾃ 
magnaterii. 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ ﾐﾗ┘; 
magnateria 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ S;ﾏ┌Wﾉ; 
Zborowskiego, Hieronima 

Radziejowskiego, Krzysztofa 

Oヮ;ﾉｷﾑゲﾆｷWｪﾗが AﾐSヴ┣Wﾃ; Karola 

Gヴ┌S┣ｷﾑゲﾆｷWｪﾗ 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ┘ヮﾍ┞┘ ﾆヴ┞┣┞ゲ┌ ┘ XVII 
┘く ﾐ; ヮヴ┣Wﾏｷ;ﾐ┞ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW ｷ 
polityczne w Rzeczypospolitej 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ┘ヮﾍ┞┘ ヮヴ┣┞┘ｷﾉWﾃﾙ┘ ﾐ; 
ヴﾗﾉ` ゲ┣ﾉ;Iｴデ┞ ｷ ﾆヴﾙﾉ; ┘ ヮ;ﾑゲデ┘ｷWく 
 

UI┣Wﾑぎ 
に ocenia ┘ヮﾍ┞┘ ┘┣ヴﾗゲデ┌ 
ヮﾗデ`ｪｷ ﾏ;ｪﾐ;デﾙ┘ ﾐ; 
ゲ┞デ┌;Iﾃ` ゲヮﾗﾍWI┣ﾐEが 
ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣E ｷ ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐE 
Rzeczypospolitej 

に omawia i ocenia postawy 

magnaterii wobec 

┣;ｪヴﾗ┦Wﾐｷ; ヮ;ﾑゲデ┘ﾗ┘ﾗゴIｷ 
polskiej 

に ﾗIWﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ ﾗﾉｷｪ;ヴIｴｷｷ 
magnackiej na 

a┌ﾐﾆIﾃﾗﾐﾗ┘;ﾐｷW ヮ;ﾑゲデ┘; 
polskiego. 

ヵく Z ﾆヴﾙﾉem lub 

przeciw niemu 

1. Konfederacje i 

rokosze 

2. Rokosz 

Zebrzydowskiego 

3. Rokosz 

Lubomirskiego 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
konfederacja, rokosz, elekcja 

viritim, konfederacja barska, 

konfederacja targowicka 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ )┞ｪﾏ┌ﾐデ; 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
Wｪ┣Wﾆ┌Iﾃ; ヮヴ;┘ ｷ SﾙHヴが ヴﾗﾆﾗゲ┣ 
Zebrzydowskiego, rokosz 

Lubomirskiego  

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ Mｷﾆﾗﾍ;ﾃ; 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
elekcja vivente regeが ず┘ﾗﾃﾐ; 
ﾆﾗﾆﾗゲ┣;ざが ﾆﾗﾐaWSWヴ;Iﾃ; デ┞ゲ┣ﾗ┘ｷWIﾆ; 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ J;ﾐ; 
Zamojskiego, Stefana Czarnieckiego 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; 
L;ﾐIﾆﾗヴﾗﾑゲﾆｷWｪﾗが Jﾙ┣Wa; 
P┌ﾍ;ゲﾆｷWｪﾗが MｷIｴ;ﾍ; Kヴ;ゲｷﾑゲﾆｷWｪﾗ 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が Sﾉ;I┣Wｪﾗ ヴﾗﾆﾗゲ┣W ｷ 
ﾆﾗﾐaWSWヴ;IﾃW ﾏｷ;ﾍ┞ SWゲデヴ┌ﾆI┞ﾃﾐ┞ 

UI┣Wﾑぎ 
に ocenia postawy 

ヮヴ┣┞┘ﾙSIﾙ┘ ヴﾗﾆﾗゲ┣┞ 

に ocenia zjawisko 

ﾗﾉｷｪ;ヴIｴｷ┣;Iﾃｷ ┦┞Iｷ; 
politycznego w 
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4. W obronie kraju 

5. Konfederacja 

targowicka 

I Starego, Zygmunta Augusta, 

Zygmunta III Wazy, Jana 

K;┣ｷﾏｷWヴ┣;が Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; A┌ｪ┌ゲデ; 
Poniatowskiego 

に zna daty konfederacji: barskiej 

(1768に1772 r.) i targowickiej 

(1792 r.) 

に デﾍ┌ﾏ;I┣┞が Sﾉ;I┣Wｪﾗ デ;ヴｪﾗ┘ｷI; 
(konfederacﾃ; デ;ヴｪﾗ┘ｷIﾆ;ぶ ゲデ;ﾍ; 
ゲｷ` ゲ┞ﾏHﾗﾉWﾏ ┣Sヴ;S┞ ﾐ;ヴﾗSﾗ┘Wﾃく 
 

Zebrzydowskiego, Jerzego Sebastiana 

L┌HﾗﾏｷヴゲﾆｷWｪﾗが Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; 
SzI┣`ゲﾐWｪﾗ PﾗデﾗIﾆｷWｪﾗが Fヴ;ﾐIｷゲ┣ﾆ; 
Ksawerego Branickiego, Seweryna 

Rzewuskiego 

に zna daty rokoszy: Zebrzydowskiego 

(1606に1607 r.) i Lubomirskiego 

(1665に1666 r.) 

に wymienia cechy charakterystyczne 

ﾆﾗﾐaWSWヴ;Iﾃｷ ｷ ヴﾗﾆﾗゲ┣┞ ﾃ;ﾆﾗ ┘┞ヴ;┣ﾙ┘ 
szlacheckiego buntu 

に przedstawia przyczyny, cele i skutki 

konfederacji: barskiej i targowickiej. 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ず┘ﾗﾃﾐ┞ ﾆﾗﾆﾗゲ┣Wﾃざ ふヱヵンΑ 
r.), bitwy pod Guzowem (1607 r.), 

konfederacji tyszowieckiej (1655 

ヴくぶが Hｷデ┘┞ ヮﾗS MEデ┘;ﾏｷ ふヱヶヶヶ ヴくぶ 

に wymienia przyczyny, cele i skutki 

ず┘ﾗﾃﾐ┞ ﾆﾗﾆﾗゲ┣Wﾃざ 

に przedstawia przyczyny, przebieg i 

skutki rokoszy: Zebrzydowskiego oraz 

Lubomirskiego 

に prezentuje przyczyny, cele i skutki 

konfederacji tyszowieckiej. 

┘ヮﾍ┞┘ ﾐ; ┦┞IｷW ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐW ┘ 
Rzeczypospolitej. 

Rzeczypospolitej 

に ﾗIWﾐｷ; ヴﾙ┦ﾐW ヮﾗゲデ;┘┞ 
polskiej szlachty wobec 

┘ﾍ;S┣┞ ﾆヴﾙﾉW┘ゲﾆｷWﾃ i racji 

stanu. 

6. Polskie wzorce 

obywatela 

1. Obywatel  

w Rzeczypospolitej 

OHﾗﾃｪ; N;ヴﾗSﾙ┘ 

2. Propozycje reform 

ustrojowych 

3. Nowa koncepcja 

narodu 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ 
sarmatyzm 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ AﾐSヴ┣Wﾃ; 
Frycza Modrzewskiego, Piotra 

Skargi 

に ┣ﾐ; S;デ` ┘┞S;ﾐｷ; Konstytucji 3 

maja (1791 r.) 

に pr┣WSゲデ;┘ｷ; ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW ｷ 
obywatelskie idee A. Frycza 

Modrzewskiego  

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; 
sarmatyzmu. 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ずI┣;ヴﾐ; ヮヴﾗIWゲﾃ;ざが ヮヴ;┘ﾗ ﾗ ﾏｷ;ゲデ;Iｴ 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; 
LWゲ┣I┣┞ﾑゲﾆｷWｪﾗが Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; 
Kﾗﾐ;ヴゲﾆｷWｪﾗが Sデ;ﾐｷゲﾍawa Staszica, Jana 

Dekerta 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ずI┣;ヴﾐWﾃ ヮヴﾗIWゲﾃｷざ ふヱΑΒΓ 
r.), uchwalenia prawa o miastach 

(1791 r.) 

に デﾍ┌ﾏ;I┣┞が Sﾉ;I┣Wｪﾗ デWヴﾏｷﾐ 
ﾗH┞┘;デWﾉW ヮﾗI┣Eデﾆﾗ┘ﾗ Sﾗデ┞I┣┞ﾍ 
jedynie przedstawicieli stanu 

szlacheckiego 

に prezentuje XVIII-wieczne propozycje 

reform ustrojowych 

に przedstawia proces nabywania 

praw przez mieszczan w XVIII w. 

UI┣Wﾑぎ 
に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ┘ヮﾍ┞┘ ヴWaﾗヴﾏ;Iﾃｷ ﾐ; 
ヴﾗ┣┘ﾙﾃ ﾐﾗ┘┞Iｴ ｷSWｷ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐ┞Iｴ ﾐ; 
ziemiach polskich 

に omawia przyczyny krytyki 

ゲ┣ﾉ;IｴWIﾆｷWﾃ ｷSWｷ ず┣ﾍﾗデWﾃ ┘ﾗﾉﾐﾗゴIｷざ 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾐ; I┣┞ﾏ ヮﾗﾉWｪ;ﾍ; nowa 

ﾆﾗﾐIWヮIﾃ; ﾐ;ヴﾗS┌ ┌ﾆゲ┣デ;ﾍデﾗ┘;ﾐ; ┘ 
XVIII w. 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; W┘ﾗﾉ┌Iﾃ` ヮﾗﾃ`Iｷ; 
obywatel na gruncie polskim. 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ K;ﾉﾉｷﾏ;Iｴ;が 
Biernata z Lublina, Jana Ostroroga 

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ｷ ﾗIWﾐｷ; ヮﾗゲデ┌ﾉ;デ┞ 
ヴWaﾗヴﾏぎ Sく LWゲ┣I┣┞ﾑゲﾆｷWｪﾗが Sく 
Konarskiego i S. Staszica 

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ヴﾗ┣┘;┦;ﾐｷ; ﾐ; デWﾏ;デ 
ヮﾗ┣┞Iﾃｷ ﾗH┞┘;デWﾉ; ┘ ヮ;ﾑゲデ┘ｷW ┘ 
polskiej i zachodnioeuropejskiej 

publicystyce politycznej. 

UI┣Wﾑぎ 
に ocenia XVIII-wieczne 

propozycje reform 

ustrojowych 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ｷ ﾗIWﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ 
┘┞S;ヴ┣Wﾑ ┣ ヮヴ┣Wﾍﾗﾏ┌ XVIII 
i XIX w. na przemiany 

ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW ﾐ; ┣ｷWﾏｷ;Iｴ 
polskich. 

 

IV. Wiek rewolucji 

1. Wielkie 

rewolucje 

ヱく Dﾉ;I┣Wｪﾗ ┘┞H┌Iｴﾍ;  
rewolucja 

;ﾏWヴ┞ﾆ;ﾑゲﾆ;い 

2. Wojna o 

ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴJ 

3. Wybuch rewolucji 

4. Francja  

ヴWヮ┌HﾉｷﾆE 

5. Terror  

ﾃ;ﾆﾗHｷﾐﾙ┘  
i upadek  

rewolucji 

 

UI┣Wﾑぎ 
に wyj;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
DWﾆﾉ;ヴ;Iﾃ; ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴIｷ Sデ;ﾐﾙ┘ 
Zjednoczonych, Deklaracja praw 

I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; ｷ ﾗH┞┘;デWﾉ; 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ JWヴ┣Wｪﾗ 
Waszyngtona, Benjamina 

Franklina 

に zna daty: wybuchu wojny o 

ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴJ Sデ;ﾐﾙ┘ 
Zjednoczonych (1774 r.), 

ﾗｪﾍﾗゲ┣enia Deklaracji 

ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴIｷ Sデ;ﾐﾙ┘ 
Zjednoczonych (4 lipca 1776 r.), 

zburzenia Bastylii (14 lipca 1789 

r.), uchwalenia Deklaracji praw 

I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; ｷ ﾗH┞┘;デWﾉ; (26 

Uczeﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
Kﾗﾐゲデ┞デ┌Iﾃ; Sデ;ﾐﾙ┘ ZﾃWSﾐﾗI┣ﾗﾐ┞Iｴ 
Ameryki, ﾃ;ﾆﾗHｷﾐｷが ヮヴ┣W┘ヴﾙデ 
デWヴﾏｷSﾗヴｷ;ﾑゲﾆｷ 
に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ T;SW┌ゲ┣; 
KﾗゴIｷ┌ゲ┣ﾆｷが K;┣ｷﾏｷWヴ┣; P┌ﾍ;ゲﾆｷWｪﾗが 
Ludwika XVI, Maximiliena de 

RﾗHWゲヮｷWヴヴWげ; 

に zna daty: uchwalenia Konstytucji 

St;ﾐﾙ┘ ZﾃWSﾐﾗI┣ﾗﾐ┞Iｴ AﾏWヴ┞ﾆｷ (1787 

ヴくぶが ﾗｪﾍﾗゲ┣Wﾐｷ; Fヴ;ﾐIﾃｷ ヴWヮ┌HﾉｷﾆE 
ふ┘ヴ┣WゲｷWﾑ ヱΑΓヲ ヴくぶが SﾗﾃゴIｷ; Sﾗ ┘ﾍ;S┣┞ 
ﾃ;ﾆﾗHｷﾐﾙ┘ ふヱΑΓン ヴくぶが ヮヴ┣W┘ヴﾗデ┌ 
デWヴﾏｷSﾗヴｷ;ﾑゲﾆｷWｪﾗ ふﾉｷヮｷWI ヱΑΓヴ ヴくぶ 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; HW┣ヮﾗゴヴWSﾐｷW ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ 
wojny kolonii angielskich o 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ずHﾗゲデﾗﾑゲﾆｷW ヮｷIｷW ｴWヴH;デ┞ざが 
Zgromadzenie Narodowe, 

Konstytuanta, Zgromadzenie 

Prawodawcze (Legislatywa), 

Konwent Narodowy  

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ Tｴﾗﾏ;ゲ; 
Jeffersona, Johna Adamsa 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ずHﾗゲデﾗﾑゲﾆｷWｪﾗ ヮｷIｷ; 
ｴWヴH;デ┞ざ ふヱΑΑン ヴくぶが Hｷデ┘┞ ヮﾗS 
S;ヴ;デﾗｪE ふヱΑΑΑ ヴくぶが Hｷデ┘┞ ヮﾗS 
Yorkデﾗ┘ﾐ ふヱΑΒヱ ヴくぶが ┣┘ﾗﾍ;ﾐｷ; 
Sデ;ﾐﾙ┘ GWﾐWヴ;ﾉﾐ┞Iｴ ふヱΑΒΓ ヴくぶが 
uchwalenia pierwszej konstytucji 

aヴ;ﾐI┌ゲﾆｷWﾃ ふ┘ヴ┣WゲｷWﾑ ヱΑΓヱ ヴくぶが 
Wｪ┣Wﾆ┌Iﾃｷ L┌S┘ｷﾆ; XVI ふゲデ┞I┣Wﾑ 

UI┣Wﾑぎ 
に wyj;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
sankiuloci, I koalicja antyfrancuska, 

ずﾆﾗﾐゲデ┞デ┌Iﾃ; ヴﾗﾆ┌ IIIざ 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ Tｴﾗﾏ;ゲ; 
P;ｷﾐWげ;が M;ヴｷW JﾗゲWヮｴ; SW L; 
F;┞WデデWげ;が WｷﾉｴWﾉﾏ; ┗ﾗﾐ SデW┌HWﾐ; 

に zna daty: bitwy pod Lexington 

(1775 r.), traktatu pokojowego, 

ﾆデﾙヴWｪﾗ ┣;┘;ヴIｷW ┣;ﾆﾗﾑI┣┞ﾍﾗ ┘ﾗﾃﾐ` 
ﾗ ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴJ Sデ;ﾐﾙ┘ 
Zjednoczonych (1783 r.), wybuchu 

powstania w Wandei (1793 r.) 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴWﾉ;IﾃW ヮﾗﾏｷ`S┣┞ WｷWﾉﾆE 
Bヴ┞デ;ﾐｷE ; ﾆﾗﾉﾗﾐｷ;ﾏｷ ;ﾐｪｷWﾉゲﾆｷﾏｷ ┘ 
AﾏWヴ┞IW PﾙﾍﾐﾗIﾐWﾃ 
に prezentuje losy Ludwika XVI w 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗIWﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ Deklaracji 

ヮヴ;┘ I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; ｷ 
obywatela ﾐ; ┘ゲヮﾙﾍI┣WゲﾐW 
ヮヴ;┘; I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; 

に ﾗIWﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ ヴW┘ﾗﾉ┌Iﾃｷぎ 
;ﾏWヴ┞ﾆ;ﾑゲﾆｷWﾃ ﾗヴ;┣ 
francuskiej na koncepcje 

ヮ;ﾑゲデ┘; ｷ ヮヴ;┘;く 
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sierpnia 1789 r.) 

に przedstawia zasady spisane w 

DWﾆﾉ;ヴ;Iﾃｷ ヮヴ;┘ I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; ｷ 
obywatela. 

 

ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴJ 

に prezentuje zasady ustrojowe 

Sデ;ﾐﾙ┘ )ﾃWSﾐﾗI┣ﾗﾐ┞Iｴ AﾏWヴ┞ﾆｷ 
に ﾗﾏ;┘ｷ; ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ ┘┞H┌Iｴ┌ 
rewolucji francuskiej 

に przedstawia stosunek 

ゲヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘; Sﾗ ヴW┘ﾗﾉ┌Iﾃｷ 
に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ｪﾍﾙ┘ﾐW Wデ;ヮ┞ ヴW┘ﾗﾉ┌Iﾃｷ 
francuskiej. 

ヱΑΓン ヴくぶが ┌Iｴ┘;ﾉWﾐｷ; ずﾆﾗﾐゲデ┞デ┌Iﾃｷ 
ヴﾗﾆ┌ IIIざ ふヱΑΓヵ ヴくぶ 

に wskazuje na mapie obszary 

Fヴ;ﾐIﾃｷが ﾐ; ﾆデﾙヴ┞Iｴ Sﾗゲ┣ﾍﾗ Sﾗ 
┘┞ゲデEヮｷWﾑ ﾆﾗﾐデヴヴW┘ﾗﾉ┌I┞ﾃﾐ┞Iｴ 

に opisuje przebieg wojny kolonii 

Hヴ┞デ┞ﾃゲﾆｷIｴ ┘ AﾏWヴ┞IW PﾙﾍﾐﾗIﾐWﾃ ﾗ 
ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴJ 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ゲ┞デ┌;Iﾃ` ゲヮﾗﾍWI┣ﾐﾗ-

WﾆﾗﾐﾗﾏｷI┣ﾐE ┘W Fヴ;ﾐIﾃｷ ┘ XVIII ┘く 
に デﾍ┌ﾏ;I┣┞ realne i symboliczne 

znaczenie zdobycia Bastylii. 

czasie rewolucji 

に przedstawia i ocenia dyktatorskie 

ヴ┣ES┞ ﾃ;ﾆﾗHｷﾐﾙ┘く 
 

2. Rewolucje 

ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW 

1. Wiosna  

LuSﾙ┘ 

2. Sztuka  

┘ ゲﾍ┌┦HｷW  
rewolucji 

3. Ideologia 

socjalistyczna 

4. Rewolucja  

w Rosji w latach 1905に
1907 

5. Rok 1917  

w Rosji 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
Wｷﾗゲﾐ; L┌Sﾙ┘が ヴW┘ﾗﾉ┌Iﾃ; 
lutowa, rewolucja 

ヮ;┤S┣ｷWヴﾐｷﾆﾗ┘; 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ Karola 

Marksa, Fryderyka Engelsa, 

WﾍﾗS┣ｷﾏｷWヴ┣; LWﾐｷﾐ; 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ Wｷﾗゲﾐ┞ L┌Sﾙ┘ ふヱΒヴΒに
1849 r.), rewolucji lutowej w 

Rosji (marzec 1917 r.), rewolucji 

ヮ;┤S┣ｷWヴﾐｷﾆﾗ┘Wﾃ ふﾉｷゲデﾗヮ;S ヱΓヱΑ 
r.) 

に wymienia przyczyny i skutki 

Wｷﾗゲﾐ┞ L┌Sﾙ┘ 

に prezentuje przyczyny oraz 

skutki rewolucji: lutowej i 

ヮ;┤S┣ｷWヴﾐｷﾆﾗ┘Wﾃ ┘ Rﾗゲﾃｷく 
 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ヴW┘ﾗﾉ┌Iﾃ; ヮヴ┣Wﾏ┞ゲﾍﾗ┘;が ゲﾗIﾃ;ﾉｷ┣ﾏが 
komunizm, socjalizm naukowy 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ Gｷ┌ゲWヮヮW 
Garibaldiego, Ludwika Napoleona 

Bﾗﾐ;ヮ;ヴデWｪﾗが Fヴ;ﾐIｷゲ┣ﾆ; Jﾙ┣Wa; I 
に zna daty rewolucji: we Francji i w 

BWﾉｪｷｷ ふヱΒンヰ ヴくぶが ; デ;ﾆ┦W ┘ Rﾗゲﾃｷ ふヱΓヰヵに
1907 r.) 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ﾆヴ;ﾃWが ┘ ﾆデﾙヴ┞Iｴ 
Sﾗゲ┣ﾍﾗ Sﾗ ヴW┘ﾗﾉ┌Iﾃｷ ┘ ヱΒンヰ ヴく ｷ 
┘┞ゲデEヮｷWﾑ Wｷﾗゲﾐ┞ L┌Sﾙ┘ 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW ゲﾆ┌デﾆｷ ヴW┘ﾗﾉ┌Iﾃｷ 
ヮヴ┣Wﾏ┞ゲﾍﾗ┘Wﾃ ｷ ｷIｴ ┘ヮﾍ┞┘ ﾐ; ヴﾗ┣┘ﾙﾃ 
nowych ideologii 

に przedsデ;┘ｷ; ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; ゲﾗIﾃ;ﾉｷ┣ﾏ┌が 
socjalizmu utopijnego i komunizmu 

に wymienia przyczyny i skutki 

rewolucji w Rosji z lat 1905に1907 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ヴ┣ES┞ Hﾗﾉゲ┣W┘ｷﾆﾙ┘ ┘ 
Rosji. 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
socjalizm utopijny, Manifest 

komunistyczny, rewizjonizm, 

reformizm 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ Gｷ┌ゲWヮヮW 
M;┣┣ｷﾐｷWｪﾗが Mｷﾆﾗﾍ;ﾃ; IIが Pｷﾗデヴ; 
Sデﾗﾍ┞ヮｷﾐ; 

に ┣ﾐ; S;デ┞ ┘┞H┌Iｴ┌ Wｷﾗゲﾐ┞ L┌Sﾙ┘ぎ 
┘ ヮ;ﾑゲデ┘;Iｴ ┘ﾍﾗゲﾆｷIｴ ふゲデ┞I┣Wﾑ 
1848 r.), we Francji (luty 1848 r.), w 

ヮ;ﾑゲデ┘;Iｴ ﾐｷWﾏｷWIﾆｷIｴ ｷ A┌ゲデヴｷｷ 
(luty 1848 r.) 

に wymienia przyczyny oraz skutki 

rewolucji: we Francji i w Belgii w 

1830 r. 

に prezentuje przebieg Wiosny 

L┌Sﾙ┘ぎ ┘W Fヴ;ﾐIﾃｷが ┘ ヮ;ﾑゲデ┘;Iｴ 
┘ﾍﾗゲﾆｷIｴが ﾐｷWﾏｷWIﾆｷIｴ ｷ A┌ゲデヴｷｷ 
に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷが ﾆデﾙヴW 
┘ヮﾍ┞ﾐ`ﾍ┞ ﾐ; ┌ﾆゲ┣デ;ﾍデﾗ┘;ﾐｷW ゲｷ` 
rewizjonizmu i reformizmu. 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
mienszewicy, bolszewicy, Manifest 

ヮ;┤S┣ｷWヴﾐｷﾆﾗ┘┞ 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ K;ヴﾗﾉ; Xが 
Ludwika Filipa, Klemensa von 

Metternicha, Ferdynanda I 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ヮﾗﾆﾗﾃ┌ ┘ Bヴ┣WゴIｷ┌ 
Litewskim (marzec 1918 r.), 

┣;ﾏﾗヴSﾗ┘;ﾐｷ; I;ヴ; Mｷﾆﾗﾍ;ﾃ; II ｷ 
jego rodziny (lipiec 1918 r.) 

に デﾍ┌ﾏ;I┣┞が ﾃ;ﾆE ヴﾗﾉ` ﾗSｪヴ┞┘;ﾍ; 
sztuka w czasach rewolucji 

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ヴW┘ﾗﾉ┌I┞ﾃﾐ┞ デWヴヴﾗヴ 
ﾃ;ﾆﾗHｷﾐﾙ┘ ｷ Hﾗﾉゲ┣W┘ｷﾆﾙ┘ 

に przedstawia znaczenie XIX-

wiecznych rewolucji dla 

SWﾏﾗﾆヴ;デ┞┣;Iﾃｷ ┦┞Iｷ; ┘ E┌ヴﾗヮｷWく 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗIWﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ ヴW┘ﾗﾉ┌Iﾃｷ 
n; ゲ┣デ┌ﾆ` 

に ﾗIWﾐｷ; IWﾉW ｷ ゲﾆ┌デWI┣ﾐﾗゴJ 
reformizmu 

に ﾗIWﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ ｷSWﾗﾉﾗｪｷｷ 
demokratycznej i 

socjalistycznej na ruchy 

rewolucyjne 

に ﾗIWﾐｷ; ヴ┣ES┣┞ 
Hﾗﾉゲ┣W┘ｷﾆﾙ┘ ┘ Rﾗゲﾃｷく 

ンく SヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘ﾗ 
HW┣ ヮ;ﾑゲデ┘; 

ヱく PﾗI┣Eデﾆｷ 
anarchizmu 

2. Anarchizm czy 

komunizm? 

3. Anarchizm w XX 

wieku 

ヴく Aﾐ;ヴIｴｷゴIｷ ﾐ; 
ziemiach polskich 

ヵく Aﾐ;ヴIｴｷゴIｷ 
┘ゲヮﾙﾍI┣WゴﾐｷW 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ 
anarchizm  

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ MｷIｴ;ｷﾍ; 
Bakunina, Piotra Kropotkina 

に wymienia przyczyny 

┌ﾆゲ┣デ;ﾍデﾗ┘;ﾐｷ; ゲｷ` ;ﾐ;ヴIｴｷ┣ﾏ┌ 

に przedstawia metody dzi;ﾍ;ﾐｷ; 
;ﾐ;ヴIｴｷゲデﾙ┘く 
 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ 
antyglobalizm 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ PｷWヴヴWげ; 
Proudhona, Edwarda Abramowskiego 

に przedstawia ideologiczne podstawy 

anarchizmu 

に ﾗﾏ;┘ｷ; S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴJ ;ﾐ;ヴIｴｷゲデﾙ┘ ﾐ; 
ziemiach polskich 

に prezentuje przycz┞ﾐ┞ ヴﾗ┣┘ｷﾐｷ`Iｷ; ゲｷ` 
doktryny anarchistycznej w drugiej 

ヮﾗﾍﾗ┘ｷW XIX ┘く 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
anarchokomunizm, 

;ﾐ;ヴIｴﾗゲ┞ﾐS┞ﾆ;ﾉｷ┣ﾏが ┣┘ｷE┣ﾆｷ 
zawodowe 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷ Wｷﾉﾉｷ;ﾏ; 
Godwina 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ┣; ﾃ;ﾆｷﾏ ﾏﾗSWﾉWﾏ 
ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iﾃｷ ゲヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘; 
ﾗヮﾗ┘ｷ;S;ﾍ ゲｷ` PｷWヴヴW Pヴﾗ┌Sｴﾗﾐ 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ｪﾍﾙ┘ﾐE ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ` ゲヮﾗヴ┌ 
ヮﾗﾏｷ`S┣┞ ;ﾐ;ヴIｴｷゲデ;ﾏｷ ; 
komunistami. 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ L┌ｷｪｷWｪﾗ 
Lucheniego, Leona Czolgosza, Jeana 

J;Iケ┌Wゲげ; ÉﾉｷゲYW RWIﾉ┌ゲ; 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ┘ヮﾍ┞┘ 
anarchosyndykalizmu na 

S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴJ ┣┘ｷE┣ﾆﾙ┘ ┣;┘ﾗSﾗ┘┞Iｴ 
w Hiszpanii i Stanach 

Zjednoczonych 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ｷ ﾗIWﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ 
;ﾐ;ヴIｴｷ┣ﾏ┌ ﾐ; ┘ゲヮﾙﾍI┣WゲﾐW 
ゲ┌Hﾆ┌ﾉデ┌ヴ┞ ﾏﾍﾗS┣ｷW┦ﾗ┘W ﾗヴ;┣ ヴ┌Iｴ 
antyglobalistyczny. 

UI┣Wﾑぎ 
に ocenia stosunek 

;ﾐ;ヴIｴｷゲデﾙ┘ Sﾗ ヮ;ﾑゲデ┘; ｷ 
┘ﾍ;S┣┞く 

4. Komuna 

Paryska 

1. Powstanie III 

Republiki Francuskiej 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ R;S; 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷ LYona 

UI┣Wﾑぎ 
に ocenia znaczenie walk 
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ヲく OﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ 
proklamowania 

Komuny Paryskiej 

3. Upadek Komuny 

Paryskiej 

4. Represje wobec 

ﾆﾗﾏ┌ﾐ;ヴSﾙ┘ 

5. Kobiety we 

francuskich 

rewolucjach 

Komuna Paryska  

に zna okres walk Komuny 

Paryskiej (18 marca に 18 maja 

1871 r.)  

に przedstawia cele i skutki walk 

Komuny Paryskiej. 

Komuny, komunardzi 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷ J;ヴﾗゲﾍ;┘; 
DEHヴﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗ 

に zna daty: powstania III Republiki 

Fヴ;ﾐI┌ゲﾆｷWﾃ ふ┘ヴ┣WゲｷWﾑ ヱΒΑヰ ヴくぶが ┘ﾗﾃﾐ┞ 
francusko-pruskiej (1870に1871 r.) 

に przedstawia przyczyny walk 

Komuny Paryskiej 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴJ R;S┞ 
Komuny 

に wymienia przyczyny upadku 

Komuny Paryskiej. 

Mｷ`S┣┞ﾐ;ヴﾗSﾙ┘ﾆ; 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ N;ヮﾗﾉWﾗﾐ; 
III, Louiゲ; ASﾗﾉヮｴWげ; TｴｷWヴゲ;が 
Fﾉﾗヴｷ;ﾐ; Tヴ;┘ｷﾑゲﾆｷWｪﾗが W;ﾉWヴWｪﾗ 
WヴﾙHﾉW┘ゲﾆｷWｪﾗ 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ﾆﾉ`ゲﾆｷ Fヴ;ﾐI┌┣ﾙ┘ ヮﾗS 
SWS;ﾐWﾏ ふ┘ヴ┣WゲｷWﾑ ヱΒΑヰ ヴくぶが 
zawarcia traktatu pokojowego w 

Wersalu (maj 1871 r.) 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ┘ヮﾍ┞┘ ┘ﾗﾃﾐ┞ 
francusko-pruskiej na walki 

Komuny Paryskiej 

に tﾍ┌ﾏ;I┣┞が Sﾉ;I┣Wｪﾗ ┘ ┘;ﾉﾆ;Iｴ 
Kﾗﾏ┌ﾐ┞ P;ヴ┞ゲﾆｷWﾃ Hヴ;ﾉｷ ┌S┣ｷ;ﾍ 
Polacy. 

Gambetty 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ﾆﾗHｷWデ ┘ 
rewolucjach francuskich. 

Komuny Paryskiej dla XIX-

wiecznego ruchu 

rewolucyjnego. 

V. Ku demokratycznej Rzeczypospolitej 

1. Obywatele 

odrodzonej 

Rzeczypospolitej 

1. Odbudowa 

ヮ;ﾑゲデ┘ﾗ┘ﾗゴIｷ 
2. Powszechne prawo 

wyborcze 

3. Od demokracji do 

sanacji 

4. Wybory brzeskie 

5. Prawa obywatelskie 

w konstytucjach II 

Rzeczypospolitej 

ヶく Kﾗﾐaﾉｷﾆデ┞ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW 

w II Rzeczypospolitej 

7. Konflikty 

ﾐ;ヴﾗSﾗ┘ﾗゴIｷﾗ┘W ┘ II 
Rzeczypospolitej 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
konstytucja marcowa, 

konstytucja kwietniowa 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷ Jﾙ┣Wa; 
Pｷﾍゲ┌SゲﾆｷWｪﾗ 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ﾗｪﾍﾗゲ┣Wﾐｷ; 
ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴIｷ ヮヴ┣W┣ Pﾗﾉゲﾆ` ふヱヱ 
listopada 1918 r.), uchwalenia 

konstytucji: marcowej (1921 r.) i 

kwietniowej (1935 r.) 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ┌ゲデヴﾙﾃ ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐ┞ II 
Rzeczypospolitej ustanowiony w 

konstytucjach: marcowej i 

kwietniowej. 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ ゲ;ﾐ;Iﾃ; 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷ J`drzeja 

Moraczewskiego 

に ┣ﾐ; S;デ` ヮヴ┣W┘ヴﾗデ┌ ﾏ;ﾃﾗ┘Wｪﾗ 
(1926 r.) 

に wskazuje na mapie tereny zwartego 

ﾗゲ;SﾐｷIデ┘; ﾏﾐｷWﾃゲ┣ﾗゴIｷ ﾐ;ヴﾗSﾗ┘┞Iｴ 
w II Rzeczypospolitej 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヮﾗI┣Eデﾆｷ ﾆゲ┣デ;ﾍデﾗ┘;ﾐｷ; 
ゲｷ` II R┣WI┣┞ヮﾗゲヮﾗﾉｷデWﾃ 
に prezentuje zakres praw 

obywatelskich w konstytucjach: 

marcowej i kwietniowej 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ┘ｷWﾉﾗﾐ;ヴﾗSﾗ┘E ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ` 
ゲヮﾗﾍWI┣ﾐE II R┣WI┣┞ヮﾗゲヮﾗﾉｷデWﾃく 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
wybory brzeskie, proces brzeski, 

ずｪWデデﾗ ﾍ;┘ﾆﾗ┘Wざが ゲデヴ;ﾃﾆ ヴﾗﾉﾐ┞ 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ヮﾗ┘ﾗﾍ;ﾐｷ; ヴ┣ES┌ Jく 
Moraczewskiego (listopad 1918 r.), 

ヮｷWヴ┘ゲ┣┞Iｴ ┘┞Hﾗヴﾙ┘ Sﾗ ゲWﾃﾏ┌ ┘ II 
R┣WI┣┞ヮﾗゲヮﾗﾉｷデWﾃ ふゲデ┞I┣Wﾑ ヱΓヱΓ ヴくぶが 
┘┞Hﾗヴﾙ┘ Hヴ┣WゲﾆｷIｴ ふヱΓンヰ ヴくぶが 
procesu brzeskiego (1931に1932 r.) 

に デﾍ┌ﾏ;I┣┞が ﾐ; I┣┞ﾏ ヮﾗﾉWｪ;ﾍ 
demokratyczny charakter II 

R┣WI┣┞ヮﾗゲヮﾗﾉｷデWﾃ ﾐ; ヮﾗI┣Eデﾆ┌ ﾃWﾃ 
istnienia 

に omawia okoﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ ┣;ﾏ;Iｴ┌ 
majowego. 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷ )ﾗaｷｷ 
Moraczewskiej 

に ┣ﾐ; S;デ` ゲデヴ;ﾃﾆ┌ ヮﾗ┘ゲ┣WIｴﾐWｪﾗ ┘ 
Krakowie (1923 r.) 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ｷ ﾗIWﾐｷ; ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ` II 
R┣WI┣┞ヮﾗゲヮﾗﾉｷデWﾃ ┘ﾗHWI ﾏﾐｷWﾃゲ┣ﾗゴIｷ 
narodowych. 

UI┣Wﾑぎ 
に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ﾗヴ;┣ ﾗIWﾐｷ; 
zakres praw obywatelskich 

w konstytucjach: 

marcowej i kwietniowej. 

ヲく Wﾍ;S┣;  
ｷ ゲヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘ﾗ  
w PRL 

1. Komunistyczne 

┘ﾍ;S┣W ┘ PﾗﾉゲIW Sﾗ 
1956 roku 

2. Wydarzenia 

ヮﾗ┣ﾐ;ﾑゲﾆｷW ｷ ﾗS┘ｷﾉ┦ 
ヮ;┤S┣ｷWヴﾐｷﾆﾗ┘; 

ンく J;ﾆ ヮﾗ┘ゲデ;ﾍ; 
opozycja? 

ヴく M;ヴ┣WI げヶΒ 

ヵく Gヴ┌S┣ｷWﾑ げΑヰ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ヮﾗ┣ﾐ;ﾑゲﾆｷ C┣Wヴ┘ｷWIが ┘┞S;ヴ┣Wﾐｷ; 
ﾏ;ヴIﾗ┘Wが Gヴ┌S┣ｷWﾑ げΑヰ 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ BﾗﾉWゲﾍ;┘; 
BｷWヴ┌デ;が Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; Gﾗﾏ┌ﾍﾆｷが 
Edwarda Gierka 

に zna daty: uchwalenia 

Konstytucji Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej (1952 

ヴくぶが ヮﾗ┣ﾐ;ﾑゲﾆｷWｪﾗ C┣Wヴ┘I; ふヲΒに30 

I┣Wヴ┘I; ヱΓヵヶ ヴくぶが ┘┞S;ヴ┣Wﾑ 
ﾏ;ヴIﾗ┘┞Iｴ ふヱΓヶΒ ヴくぶが ┘┞ゲデEヮｷWﾑ 
gヴ┌Sﾐｷﾗ┘┞Iｴ ﾐ; W┞Hヴ┣W┦┌ ふヱΓΑヰ  
に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ゲﾆ┌デﾆｷ ヮヴ┣Wﾃ`Iｷ; 
┘ﾍ;S┣┞ ┘ PﾗﾉゲIW ヮヴ┣W┣ 
ﾆﾗﾏ┌ﾐｷゲデﾙ┘く 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
Polska Zjednoczona Partia 

RﾗHﾗデﾐｷI┣;が ﾆ┌ﾉデ ﾃWSﾐﾗゲデﾆｷが ﾗS┘ｷﾉ┦ 

ヮ;┤S┣ｷWヴﾐｷﾆﾗ┘; 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; 
Mｷﾆﾗﾍ;ﾃI┣┞ﾆ;が ﾆ;ヴSく SデWa;ﾐ; 
W┞ゲ┣┞ﾑゲﾆｷWｪﾗが J;Iﾆ; K┌ヴﾗﾐｷ;が AS;ﾏ; 
Michnika 

に zna daty: powstania Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej (1948 

ヴくぶが ﾗS┘ｷﾉ┦┞ ヮ;┤S┣ｷWヴﾐｷﾆﾗ┘Wﾃ ふヱΓヵヶに
1957 r.) 

に przedstawia przyczyny, przebieg i 

ゲﾆ┌デﾆｷ ヮﾗ┣ﾐ;ﾑゲﾆｷWｪﾗ C┣Wヴ┘I; 

に omawia przyczyny, przebieg i skutki 

M;ヴI; げヶΒ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
T┞ﾏI┣;ゲﾗ┘┞ R┣ES JWSﾐﾗゴIｷ 
N;ヴﾗSﾗ┘Wﾃが ずﾏ;ﾍ; ゲデ;Hｷﾉｷ┣;Iﾃ;ざが 
ずヮ;ヴデ┞┣;ﾐIｷざが I┣;ヴﾐ┞ I┣┘;ヴデWﾆ 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ Jﾙ┣Wa; 
Rﾙ┦;ﾑゲﾆｷWｪﾗが Jﾙ┣Wa; C┞ヴ;ﾐﾆｷW┘ｷI┣; 

に zna daty: utworzenia 

T┞ﾏI┣;ゲﾗ┘Wｪﾗ R┣ES┌ JWSﾐﾗゴIｷ 
Narodowej (1945 r.), 

przeprowadzenia referendum 

ludowego (1946 r.), uchwalenia 

ずﾏ;ﾍWﾃ ﾆﾗﾐゲデ┞デ┌Iﾃｷざ (1947 r.), 

czarnego czwartku w Gdyni (17 

grudnia 1970 r.) 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ゲデﾗゲ┌ﾐWﾆ ┘ﾍ;S┣ 
ﾆﾗﾏ┌ﾐｷゲデ┞I┣ﾐ┞Iｴ Sﾗ ゲヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘; 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ AﾐデﾗﾐｷWｪﾗ 
SﾍﾗﾐｷﾏゲﾆｷWｪﾗが MｷWI┣┞ゲﾍ;┘; 
Moczara, Karola Modzelewskiego 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ヮﾗ┘ﾗﾍ;ﾐｷ; Wく Gﾗﾏ┌ﾍﾆｷ 
na stanowisko I sekretarza KC PZPR 

ふヮ;┤S┣ｷWヴﾐｷﾆ ヱΓヵヶ ヴくぶが ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; 

Listu 34 (1964 r.) 

に prezentuje proces przejmowania 

┘ﾍ;S┣┞ ヮヴ┣W┣ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷゲデﾙ┘ ┘ 
powojennej Polsce 

に przedstawia proces formowania 

ゲｷ` ﾗヮﾗ┣┞Iﾃｷ ┘ ヮﾗ┘ﾗﾃWﾐﾐWﾃ PﾗﾉゲIWく 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗIWﾐｷ; ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ` P)PR 
┘ﾗHWI ゲヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘;く 
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に prezentuje przyczyny, przebieg i 

ゲﾆ┌デﾆｷ ┘┞ゲデEヮｷWﾑ ﾐ; W┞Hヴ┣W┦┌ ┣ 
grudnia 1970 r. 

 

に wymienia cele komunistycznej 

propagandy 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ﾗS┘ｷﾉ┦ ヮ;┤S┣ｷWヴﾐｷﾆﾗ┘E ｷ 
ずﾏ;ﾍE ゲデ;Hｷﾉｷ┣;Iﾃ`ざ ┣ I┣;ゲﾙ┘ ヴ┣ESﾙ┘ 
Wく Gﾗﾏ┌ﾍﾆｷ 
に przedstawia ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ 
powstania opozycji 

antykomunistycznej. 

3. Opozycja 

polityczna w PRL 

ヱく PﾗI┣Eデﾆｷ ﾗヮﾗ┣┞Iﾃi 
ヲく O ┘ﾗﾉﾐW ┣┘ｷE┣ﾆｷ 
zawodowe 

3. Rozprawa z 

ﾗヮﾗ┣┞IﾃE 

4. Dalsza walka o 

SWﾏﾗﾆヴ;Iﾃ` 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
KﾗﾏｷデWデ OHヴﾗﾐ┞ RﾗHﾗデﾐｷﾆﾙ┘が 
ヮﾗゲデ┌ﾉ;デ┞ ゲｷWヴヮﾐｷﾗ┘Wが NｷW┣;ﾉW┦ﾐ┞ 
S;ﾏﾗヴ┣ESﾐ┞ )┘ｷE┣Wﾆ );┘ﾗSﾗ┘┞ 
ずSﾗﾉｷS;ヴﾐﾗゴJざが OﾆヴEｪﾍ┞ Sデﾙﾍ 
に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Ii: Edwarda 

GｷWヴﾆ;が LWIｴ; W;ﾍ`ゲ┞が ﾆ;ヴSく 
K;ヴﾗﾉ; Wﾗﾃデ┞ﾍ┞が ｪWﾐく WﾗﾃIｷWIｴ; 
Jaruzelskiego 

に zna daty: wyboru kard. K. 

Wﾗﾃデ┞ﾍ┞ ﾐ; ヮ;ヮｷW┦; ふヱΓΑΒ ヴくぶが 
ゲデヴ;ﾃﾆ┌ ┘ SデﾗI┣ﾐｷ GS;ﾑゲﾆｷWﾃ ふヱヴに
31 sierpnia 1980 r.), 

wprowadzenia stanu wojennego 

(13 grudnia 1981 r.) 

に przedstawia przyczyny i skutki 

┘┞S;ヴ┣Wﾑ ┣ ゲｷWヴヮﾐｷ; ヱΓΒヰ ヴく 
 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
Sﾍ┌┦H; BW┣ヮｷWI┣Wﾑゲデ┘;が 
Mｷ`S┣┞┣;ﾆﾍ;Sﾗ┘┞ KﾗﾏｷデWデ Sデヴ;ﾃﾆﾗ┘┞が 
Wojskowa Rada Ocalenia 

Narodowego 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ J;Iﾆ; K┌ヴﾗﾐｷ;が 
ﾆゲく JWヴ┣Wｪﾗ PﾗヮｷWﾍ┌ゲ┣ﾆｷ 
に zna daty: ゲデヴ;ﾃﾆﾙ┘ I┣Wヴ┘Iﾗ┘┞Iｴ 
(1976 r.), powstania KOR (1976 r.), 

ﾗｪﾍﾗゲ┣Wﾐｷ; ヮﾗゲデ┌ﾉ;デﾙ┘ ゲｷWヴヮﾐｷﾗ┘┞Iｴ 
(17 sierpnia 1980 r.), podpisania 

ヮﾗヴﾗ┣┌ﾏｷWﾑ ┘ GS;ﾑゲﾆ┌ ふンヱ ゲｷWヴヮﾐｷ; 
1980 r.), utworzenia NSZZ 

ずSﾗﾉｷS;ヴﾐﾗゴJざ ふ┘ヴ┣WゲｷWﾑ ヱΓΒヰ ヴくぶが 
ヮ;I┞aｷﾆ;Iﾃｷ ｪﾙヴﾐｷﾆﾙ┘ ┣ ﾆﾗヮ;ﾉﾐｷ W┌ﾃWﾆ 

ふヱヶ ｪヴ┌Sﾐｷ; ヱΓΒヱ ヴくぶが ﾗHヴ;S OﾆヴEｪﾍWｪﾗ 
Sデﾗﾍ┌ ふヶ ﾉ┌デWｪﾗ に 5 kwietnia 1989 r.) 

に wymienia cele i przedstawia 

Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴIｷ KOR 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヮﾗゲデ┌ﾉ;デ┞ ┘┞ゲ┌ﾐｷ`デW ヮヴ┣W┣ 
Mｷ`S┣┞┣;ﾆﾍ;Sﾗ┘┞ KﾗﾏｷデWデ Sデヴ;ﾃﾆﾗ┘┞ 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ 
wprowadzenia stanu wojennego w 

Polsce 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ ┣┘ﾗﾍ;ﾐｷ; 
ﾗHヴ;S OﾆヴEｪﾍWｪﾗ Sデﾗﾍ┌ ｷ SWI┞┣ﾃW 
ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐW ｷIｴ ┌I┣Wゲデﾐｷﾆﾙ┘く 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
Sデ┌SWﾐIﾆｷ KﾗﾏｷデWデ SﾗﾉｷS;ヴﾐﾗゴIｷが 
R┌Iｴ OHヴﾗﾐ┞ Pヴ;┘ C┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; ｷ 
OH┞┘;デWﾉ;が WﾗﾉﾐW )┘ｷE┣ﾆｷ 
Zawodowe 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗstaci: Antoniego 

M;IｷWヴW┘ｷI┣;が Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; P┞ﾃ;ゲ;が 
Anny Walentynowicz, Grzegorza 

Przemyka 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; W)) ふヱΓΑΒ ヴくぶが 
ヮｷWヴ┘ゲ┣Wﾃ ヮｷWﾉｪヴ┣┞ﾏﾆｷ J;ﾐ; P;┘ﾍ; II 
do ojczyzny (1979 r.), podpisania 

ヮﾗヴﾗ┣┌ﾏｷWﾑ ┘ S┣I┣WIｷﾐｷW ふンヰ 
sierpnia 1980 r.), zniesienia stanu 

wojennego (22 lipca 1983 r.) 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ 
powstawania organizacji 

opozycyjnych w latach 70. XX w.  

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ┘ヮﾍ┞┘ ヮヴﾗHﾉWﾏﾙ┘ ┦┞Iｷ; 
codziennego w epoce E. Gierka na 

ゲデﾗゲ┌ﾐWﾆ ゲヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘; Sﾗ ┘ﾍ;S┣ 
PRL 

に wymienia nazwy organizacji 

opozycyjn┞Iｴ S┣ｷ;ﾍ;ﾃEI┞Iｴ ┘ PRL ┘ 
latach 70. i 80. XX w. 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ JWヴ┣Wｪﾗ 
Andrzejewskiego, Edwarda 

LｷヮｷﾑゲﾆｷWｪﾗが ﾆゲく J;ﾐ; )ｷWｷが J;ﾐ; 
Jﾙ┣Wa; LｷヮゲﾆｷWｪﾗが K;┣ｷﾏｷWヴ┣; 
Ś┘ｷデﾗﾐｷ;が AﾐSヴ┣Wﾃ; G┘ｷ;┣S┞が 
Krzysztofa Wyszkowskiego, 

AﾐデﾗﾐｷWｪﾗ Sﾗﾆﾗﾍﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗが BﾗｪSana 

Bﾗヴ┌ゲW┘ｷI┣;が AﾐSヴ┣Wﾃ; KﾗﾍﾗS┣ｷWﾃ; 

に zna daty powstania: Studenckiego 

KﾗﾏｷデWデ┌ SﾗﾉｷS;ヴﾐﾗゴIｷ ふヱΓΑΑ ヴくぶ ｷ 
ROPCiO (1977 r.) 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` KﾗゴIｷﾗﾍ; ┘ ┘;ﾉIW 
┣ ┘ﾍ;S┣;ﾏｷ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷゲデ┞I┣ﾐ┞ﾏｷ 
に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ヮﾗゲデ;┘┞ ゲヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘; 
ヮﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ ┘ﾗHWI ヮﾗﾉｷデ┞ﾆｷ ┘ﾍ;S┣ 
komunistycznych. 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗIWﾐｷ; ヴﾗﾉ` ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iﾃｷ 
opozycyjnych w walce o 

SWﾏﾗﾆヴ;デ┞┣;Iﾃ` ヮ;ﾑゲデ┘; 
polskiego. 

ヴく Mｷ`S┣┞ ┌デﾗヮｷE 
; ;ﾐデ┞┌デﾗヮｷE 

1. Wizje idealnego 

ゴ┘ｷ;デ; 

ヲく Uデﾗヮｷ; ┘ ﾏ┞ゴﾉｷ 
politycznej 

3. Antyutopia 

4. Antyutopie w kinie 

5. Eugenika に 

realizacja antyutopii 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
utopia, antyutopia 

に przedstawia przyczyny oraz 

sposoby wykorzystywania idei 

eugenicznych w XIX i XX w. 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
socjalizm utopijny, eugenika 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ AﾉSﾗ┌ゲ; 

Huxleya, GeoヴｪWげ; Oヴ┘Wﾉﾉ;が 
Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; LWﾏ; 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ;ﾐデ┞┌デﾗヮｷｷ 
(literackich i filmowych) 

に przedstawia cechy 

charakterystyczne antyutopii 

(literackich i filmowych)  

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ┌デﾗヮｷW ｷ ;ﾐデ┞┌デﾗヮｷWく 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ Pﾉ;デﾗﾐ;が 
Tｴﾗﾏ;ゲ; MﾗヴWげ;が Tﾗﾏmasa 

Campanelli, Francisa Bacona, 

Ignacego Krasickiego, Roberta 

Owena, Janusza Zajdla, Francisa 

Galtona 

に przedstawia wizje idealnego 

ヮ;ﾑゲデ┘; デ┘ﾗヴ┣ﾗﾐW ﾐ; ヮヴ┣Wゲデヴ┣Wﾐｷ 
S┣ｷWﾃﾙ┘ 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ 
┌ﾆゲ┣デ;ﾍデﾗ┘;ﾐｷ; ゲｷ` ;ﾐデ┞┌デﾗヮｷｷく 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ヮﾗゲデ;Iｷぎ Louisa 

A┌ｪ┌ゲデWげ; Bﾉ;ﾐケ┌ｷが HWﾐヴｷWｪﾗ SW 
Saint-Sｷﾏﾗﾐ;が Cｴ;ヴﾉWゲげ; Fﾗ┌ヴｷWヴ;が 
Jeana-B;ヮデｷゲデWげ; GﾗSｷﾐ; 

に przedstawia znaczenie idei 

utopijnych ┘ ﾏ┞ゴﾉｷ ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐWﾃ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が Sﾉ;I┣Wｪﾗ ゲデﾗゲﾗ┘;ﾐｷW 
┣;ゲ;S W┌ｪWﾐｷﾆｷ ゲデ;ﾐﾗ┘ｷ ┣;ｪヴﾗ┦WﾐｷW 
dla demokracji oraz praw 

I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ;. 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗIWﾐｷ; ;ﾆデ┌;ﾉﾐ┞ ゲデﾗヮｷWﾑ 
rozwoju technologii i nauki 

┘ ﾆﾗﾐデWﾆゴIｷW ┣;ｪヴﾗ┦Wﾐｷ; 
ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷWﾏ ゴ┘ｷ;デ; 
ヮヴ┣┞ヮﾗﾏｷﾐ;ﾃEIWｪﾗ デWﾐ 
przedstawiony w 

antyutopiach. 

 


