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HISTORIA 

WYMAGANIA  EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH  
 

KLASA I TECHNIKUM 

Temat lekcji Zagadnienia 
 oceny  

Sﾗヮ┌ゲ┣I┣;ﾃEI┞ dostateczny dobry bardzo dobry IWﾉ┌ﾃEI┞  

D┣ｷ;ﾍ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾗ┘┞ぎ ŚWIAT PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ  

1. System 

wersalski 

に postanowienia traktatu wersalskiego 

に ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷW Lｷｪｷ N;ヴﾗSﾙ┘ 

に ゲ┞デ┌;Iﾃ; ┘ NｷWﾏI┣WIｴ ヮﾗ ┣;ﾆﾗﾑI┣Wﾐｷ┌ I 
┘ﾗﾃﾐ┞ ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 
に デヴ;ﾆデ;デ┞ ┣ ヮﾗ┣ﾗゲデ;ﾍ┞ﾏｷ ヮ;ﾑゲデ┘;ﾏｷ 
centralnymi 

に rewolucje w Niemczech  

ｷ ﾐ; W`ｪヴ┣WIｴ 

に rozpad Austro-W`ｪｷWヴが ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷW 
ﾐﾗ┘┞Iｴ ヮ;ﾑゲデ┘  
w EurﾗヮｷWぎ Pﾗﾉゲﾆｷが C┣WIｴﾗゲﾍﾗ┘;Iﾃｷが 
KヴﾙﾉWゲデ┘; SHS ふJ┌ｪﾗゲﾍ;┘ｷｷぶが Lｷデ┘┞が Łﾗデ┘┞が 
Estonii, Finlandii, Irlandii, Islandii, 

WﾗﾉﾐWｪﾗ Mｷ;ゲデ; GS;ﾑゲﾆ; ｷ )SRR 

に ﾐﾗ┘┞ ┌ﾆﾍ;S ゲｷﾍ ┘ E┌ヴﾗヮｷW 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ ゲ┞ゲデWﾏ ┘Wヴゲ;ﾉゲﾆｷが 
Lｷｪ; N;ヴﾗSﾙ┘ 

に wskazuje na mapiW ヮ;ﾑゲデ┘; 
ﾐﾗ┘ﾗ ヮﾗ┘ゲデ;ﾍW  
ヮﾗ I ┘ﾗﾃﾐｷW ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 
に ﾗﾆヴWゴﾉ; ゲﾆ┌デﾆｷ ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐWが 
gospodarcze i militarne 

traktatu wersalskiego dla 

Niemiec 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ┘ ﾃ;ﾆｷﾏ IWﾉ┌ 
ヮﾗ┘ゲデ;ﾍ; Lｷｪ; N;ヴﾗSﾙ┘ 

 

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

reparacje wojenne, Republika 

Weimarska 

に zna daty: podpisania traktatu 

wersalskiego (VI 1919 r.), 

ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; Lｷｪｷ N;ヴﾗSﾙ┘ ふヱΓヲヰ 
r.) 

に identyfikuje postacie: 

Thomasa Woodrowa Wilsona, 

D;┗ｷS; Lﾉﾗ┞S; GWﾗヴｪWげ;が 
GWﾗヴｪWゲげ; CﾉWﾏWﾐIW;┌ 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ヮ;ﾑゲデ┘;が ┣ 
ﾆデﾙヴ┞ﾏi podpisano traktaty 

pokojowe po I wojnie 

ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 
に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ｪﾍﾙ┘ﾐW ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; 
polityki USA, Francji  

i Wielkiej Brytanii na 

konferencji paryskiej 

に podaje przyczyny 

niezadowolenia Niemiec z 

ustalonych zasad traktatu 

wersalskiego 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;czenie terminu Freikorps 

に zna daty: rewolucji w Niemczech (XI 

1918 r.), powstania republiki tureckiej 

(1922) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J M┌ゲデ;a┞ KWﾏ;ﾉ; 
Aデ;デ┑ヴﾆ; 

に wskazuje na mapie: zmiany granic 

Niemiec  

ヮﾗ I ┘ﾗﾃﾐｷW ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃが ゲデヴWa` 
┣SWﾏｷﾉｷデ;ヴ┞┣ﾗ┘;ﾐEが デWヴWﾐ┞ plebiscytowe 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ｪﾍﾙ┘ﾐW ┘┞S;ヴ┣Wﾐｷ; ヴW┘ﾗﾉ┌Iﾃｷ ┘ 
NｷWﾏI┣WIｴ ﾗヴ;┣ ヮヴﾗIWゲ ﾆゲ┣デ;ﾍデﾗ┘;ﾐｷ; ゲｷ` 
Republiki Weimarskiej 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮﾗゲデ;ﾐﾗ┘ｷWﾐｷ; デヴ;ﾆデ;デﾙ┘ 
pokojowych  

┣ A┌ゲデヴｷEが B┌ﾍｪ;ヴｷEが W`ｪヴ;ﾏｷ ｷ T┌ヴIﾃE 

に Sﾗﾆﾗﾐ┌ﾃW Hｷﾉ;ﾐゲ┌ I ┘ﾗﾃﾐ┞ ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 
に opisuje przemiany w Turcji po I wojnie 

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┌ぎ 
)┘ｷE┣Wﾆ Sヮ;ヴデ;ﾆ┌ゲ; 

に zna daty: podpisania 

デヴ;ﾆデ;デﾙ┘ ヮﾗﾆﾗﾃﾗ┘┞Iｴ ┣ 
A┌ゲデヴｷE ふIX ヱΓヱΓ ヴくぶが B┌ﾍｪ;ヴｷE 
ふXI ヱΓヱΓ ヴくぶが W`ｪヴ;ﾏｷ ふVI ヱΓヲヰ 
ヴくぶが T┌ヴIﾃE ふVIII ヱΓヲヰ ヴくぶ 
に identyfikuje postacie: Karla 

LiWHﾆﾐWIｴデ;が Rﾙ┦┞ 
Luksemburg,  

に ﾗIWﾐｷ; ┣┘ｷE┣ﾆｷ ヴW┘ﾗﾉ┌Iﾃｷ ┘ 
NｷWﾏI┣WIｴ ┣ ヴW┘ﾗﾉ┌IﾃE 
Hﾗﾉゲ┣W┘ｷIﾆE ┘ Rﾗゲﾃｷ 
Radzieckiej 

に ヮﾗS;ﾃW ヴﾙ┦ﾐｷIW ┘ IWﾉ;Iｴ 
dyplomacji USA, Wielkiej 

Brytanii i Francji na 

konferencji paryskiej 

に analizuje konsekwencje 

polityczne, gospodarcze, 

ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW ｷ ﾆ┌ﾉデ┌ヴﾗ┘W I ┘ﾗﾃﾐ┞ 
ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 
に ﾗIWﾐｷ; ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; ｷ デヴ┘;ﾍﾗゴJ 
systemu wersalskiego 

UI┣Wﾑぎ 
に zna daty: podpisania traktatu 

ヮﾗﾆﾗﾃﾗ┘Wｪﾗ ┣ ヴWヮ┌HﾉｷﾆE デ┌ヴWIﾆE 
(1923 r.), wojny Irlandii o 

ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴJ ふヱΓヱΓに1921) 

に identyfikuje postacie: 

Tomasza Masaryka, Beli Kuna, 

Carla Gustafa 

Mannerheima 

に wskazuje na mapie zmiany 

granic na terytorium dawnego 

imperium tureckiego 

に charakteryzuje procesy 

ヮ;ﾑゲデ┘ﾗデ┘ﾙヴI┣W ┘ Europie po I 

┘ﾗﾃﾐｷW ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 
 

 

2. Odbudowa 

powojenna  

i wielki 

kryzys 

に ゲﾆ┌デﾆｷ I ┘ﾗﾃﾐ┞ ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ (kryzys 

gospodarczy, zniszczenia wojenne, 

HW┣ヴﾗHﾗIｷWが ﾆﾗﾐaﾉｷﾆデ┞ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐWぶ 

に powojenna hiperinflacja 

に zasady funkcjonowania  

ｷ S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴJ Lｷｪｷ N;ヴﾗSﾙ┘ 

に ヮヴﾗHﾉWﾏ┞ ﾐ;ヴﾗSﾗ┘ﾗゴIｷﾗ┘W 

に kryzys demokracji w Europie 

に pierwsze koncepcje zjednoczenia Europy 

に wielki kryzys gospodarczy 

に metody walki z kryzysem (New Deal) 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ ﾐ;Iﾃﾗﾐ;ﾉｷ┣ﾏが ┘ｷWﾉﾆｷ 
kryzys gospodarczy  

に ┣ﾐ; S;デ` ┘ｷWﾉﾆｷWｪﾗ ﾆヴ┞┣┞ゲ┌ 
gospodarczego w USA (1929-

1933) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J BWﾐｷデﾗ 
Mussoliniego 

に podaje przyczyny wielkiego 

kryzysu gospodarczego 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ﾐ;ﾃ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣W 
skutki wielkiego kryzysu 

 

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

ヴ┣ES┞ ヮ;ヴﾉ;ﾏWﾐデ;ヴﾐﾗ-

gabinetowe, czarny czwartek, 

inflacja 

 に ┣ﾐ; S;デ`ぎ デ┣┘く I┣;ヴﾐWｪﾗ 
czwartku (X 1929 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J Fヴ;ﾐﾆﾉｷﾐ; 
Delano Roosevelta 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ` Lｷｪｷ 
N;ヴﾗSﾙ┘ 

に ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘┣ヴﾗゲデ ﾐ;ゲデヴﾗﾃﾙ┘ 
nacjonalistycznych 

┘ E┌ヴﾗヮｷW ┘ヮﾍ┞┘;ﾃEI┞Iｴ ﾐ; 

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 ﾏ;ﾍ┞ デヴ;ﾆデ;デ ┘Wヴゲ;ﾉゲﾆｷが 
ｷﾐデWヴ┘WﾐIﾃﾗﾐｷ┣ﾏ ヮ;ﾑゲデ┘ﾗ┘┞が Iﾍﾗ  
protekcyjne, zasada samostanowienia,  

New Deal 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ヮﾗSヮｷゲ;ﾐｷ; ﾏ;ﾍWｪﾗ デヴ;ﾆデ;デ┌ 
wersalskｷWｪﾗ ふヱΓヱΓ ヴくぶが ﾗｪﾍﾗゲ┣Wﾐｷ; NW┘ 
Deal (1933 r.) 

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ┘ヮﾍ┞┘ ﾏ;ﾍWｪﾗ デヴ;ﾆデ;デ┌ 
┘Wヴゲ;ﾉゲﾆｷWｪﾗ ﾐ; ゲ┞デ┌;Iﾃ` ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐﾗ-

ゲヮﾗﾍWI┣ﾐE E┌ヴﾗヮ┞ ŚヴﾗSﾆﾗ┘Wﾃ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ﾏWIｴ;ﾐｷ┣ﾏ ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; 
wielkiego kryzysu gospodarczego 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾐ;ﾃ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣W ヮ;ﾑゲデ┘; 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ ヮ;ﾐSWﾏｷ;が Wデ;デ┞┣ﾏ 
gospodarczy, deflacja 

に ┣ﾐ; S;デ` ヮﾗSヮｷゲ;ﾐｷ; ヮ;ﾆデ┌ 
Brianda-Kellogga (1928 r.)  

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J 
AヴｷゲデｷSWげ; Bヴｷ;ﾐS; 

に ocenia znaczenie paktu 

Brianda-Kellogga 

に ﾗIWﾐｷ; SWI┞┣ﾃ` Sデ;ﾐﾙw 

Zjednoczonych  

ﾗ ﾐｷWヮヴ┣┞ゲデEヮｷWﾐｷ┌ Sﾗ Lｷｪｷ 
N;ヴﾗSﾙ┘ 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ヮｷWヴ┘ゲ┣W ヮヴﾙH┞ 

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

に identyfikuje postacie: Erica 

Drummonda, Richarda 

Coudenhove-Kalergiego 

に przedstawia pierwsze 

koncepcje zjednoczenia  

Europy  
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┌ゲデ;ﾐ;┘ｷ;ﾐｷW ヴW┦ｷﾏﾙ┘ 
autorytarnych i totalitarnych 

に wymienia kraje europejskie, 

ﾆデﾙヴW ┘ ﾗﾆヴWゲｷe 

ﾏｷ`S┣┞┘ﾗﾃWﾐﾐ┞ﾏ ﾐｷW 
Sﾗゴ┘ｷ;SI┣┞ﾍ┞ ﾆヴ┞┣┞ゲ┌ 
demokracji 

ﾐ;ﾉW┦EIW Sﾗ Lｷｪｷ N;ヴﾗSﾙ┘ 

 

 

 

 

ヮﾗS┘;┦Wﾐｷ; ゲ┞ゲデWﾏ┌ 

wersalskiego w Europie na 

ヮﾗI┣Eデﾆ┌ ﾉ;デ ヲヰく XX ┘く 
ふB;┘;ヴｷ;が WﾍﾗIｴ┞ぶ 

3. Kryzys 

demokracji  

w Europie 

 

に ﾐ;ヴﾗS┣ｷﾐ┞ ｷ ヴﾗ┣┘ﾙﾃ ┘ﾍﾗゲﾆｷWｪﾗ a;ゲ┣┞┣ﾏ┌ 
ふｷSWﾗﾉﾗｪｷ;が S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴJ ヮ;ヴデｷｷ 
a;ゲ┣┞ゲデﾗ┘ゲﾆｷWﾃが ヮヴ┣Wﾃ`IｷW ┘ﾍ;S┣┞が H┌Sﾗ┘; 
ヮ;ﾑゲデ┘; 

totalitarnego) 

に Republika Weimarska 

に powstanie nazizmu 

w Niemczech 

に ヮヴ┣Wﾃ`IｷW ┘ﾍ;S┣┞ ヮヴ┣W┣ ASﾗﾉa; HｷデﾉWヴ;が 
H┌Sﾗ┘; ヮ;ﾑゲデ┘; デﾗデ;ﾉｷデ;ヴﾐWｪﾗ 

に ゲヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘ﾗ III R┣Wゲ┣┞ 

に ヮﾗI┣EデWﾆ ┣HヴﾗSﾐｷ ﾐ;┣ｷゲデﾙ┘ ヮヴ┣WS 
┘┞H┌IｴWﾏ II ┘ﾗﾃﾐ┞ ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 
に faszyzm i autorytaryzm 

winnych krajach europejskich 

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

socjalizm), antysemityzm 

に ┣ﾐ; S;デ`  ヮヴ┣Wﾃ`Iｷ; ┘ﾍ;S┣┞ 
przez B. Mussoliniego (1922 r.) i 

A. Hitlera (1933 r.) 

に identyfikuje postacie: Benita 

Mussoliniego, Adolfa Hitlera 

に wゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷWぎ WﾍﾗIｴ┞が 
Niemcy 

に przedstawia specyficzne 

IWIｴ┞ ┘ﾍﾗゲﾆｷWｪﾗ a;ゲ┣┞┣ﾏ┌ ｷ 
niemieckiego nazizmu 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ﾏ;ヴゲ┣ ﾐ; R┣┞ﾏが ヮ;ﾆデ ヴWﾑゲﾆｷが 
NSDAPが S┌IWが ずMWｷﾐ K;ﾏヮaざが  
F┑ｴヴWヴが SSが GWゲデ;ヮﾗが 
indoktrynacja, propaganda, 

ustawy ﾐﾗヴ┞ﾏHWヴゲﾆｷWが ﾗHﾙ┣ 
koncentracyjny 

に zna daty: marszu na Rzym (X 

1922 r.), konferencji w Locarno 

(1925 r.), wprowadzenia ustaw 

norymberskich (1935 r.) 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ｪWﾐW┣` ┘ﾍﾗゲﾆｷWｪﾗ 
faszyzmu i niemieckiego 

nazizmu 

に wskazuje etapy przejmowania 

┘ﾍ;S┣┞ ヮヴ┣W┣ B. Mussoliniego 

┘W Wﾍﾗゲ┣WIｴ ｷ Aく HｷデﾉWヴ; ┘ 
Niemczech 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
Narodowa Partia Faszyゲデﾗ┘ゲﾆ;が ずI┣;ヴﾐW 
ﾆﾗゲ┣┌ﾉWざが ヮ┌I┣ ﾏﾗﾐ;Iｴｷﾃゲﾆｷが ずﾐﾗI Sﾍ┌ｪｷIｴ 
ﾐﾗ┦┞ざが WWｴヴﾏ;Iｴデが SAが HｷデﾉWヴﾃ┌ｪWﾐSが  
ずﾐﾗI ﾆヴ┞ゲ┣デ;ﾍﾗ┘;ざが 
に zna daty: puczu w Monachium (1923 r.), 

ずﾐﾗI┞ Sﾍ┌ｪｷIｴ ﾐﾗ┦┞ざ ふヱΓンヴ ヴくぶが 
ヴWﾏｷﾉｷデ;ヴ┞┣;Iﾃｷ N;SヴWﾐｷｷ ふヱΓンヶ ヴくぶが ずﾐﾗI┞ 
ﾆヴ┞ゲ┣デ;ﾍﾗ┘Wﾃざ ふヱΓンΒ ヴくぶ 

に identyfikuje postacie: Heinricha 

Himmlera, Josepha Goebbelsa,  

に wskazuje na ﾏ;ヮｷW E┌ヴﾗヮ┞ ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ 
ヮ;ﾑゲデ┘ SWﾏﾗﾆヴ;デ┞I┣ﾐ┞Iｴが ;┌デﾗヴ┞デ;ヴﾐ┞Iｴ ｷ 
totalitarnych 

に charakteryzuje stosunki Republiki 

Weimarskiej  

z krajami europejskimi  

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ｷ ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW a┌ﾐﾆIﾃW 
ヮ;ﾑゲデ┘; ┘ ゲ┞ゲデWmie faszystowskim i 

nazistowskim 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ )┘ｷE┣ﾆｷ WﾍﾗゲﾆｷIｴ 
KﾗﾏH;デ;ﾐデﾙ┘が ヮ;ﾆデ┞ 
ﾉ;デWヴ;ﾑゲﾆｷWが funkcjonalizm, 

eugenika, eutanazja, 

sterylizacja 

に zna daty: powstania 

)┘ｷE┣ﾆﾙ┘ WﾍﾗゲﾆｷIｴ 
KﾗﾏH;デ;ﾐデﾙ┘ ふヱΓヱΓ ヴくぶが 
ヮﾗSヮｷゲ;ﾐｷ; ヮ;ﾆデﾙ┘ 
ﾉ;デWヴ;ﾑゲﾆｷIｴ ふヱΓヲΓ ヴくぶが 
に identyfikuje postacie: 

Tomasza Manna, Ericha Marii 

RWﾏ;ヴケ┌Wげ;が P;┌ﾉ; ┗ﾗﾐ 
Hindenburga 

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW a;szyzm z 

ﾐ;┣ｷ┣ﾏWﾏが ┌┘┣ｪﾉ`Sﾐｷ;ﾃEI 
ﾆ┘WゲデｷW ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iﾃｷ ヮ;ﾑゲデ┘;が 
ideologii oraz polityki wobec 

ゲヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘; 

UI┣Wﾑぎ 
に identyfikuje postacie: Josepha 

Artura  

Gobineau, Houstona 

Chamberlaina, Fryderyka 

Nietzschego, Alfreda 

Rosenberga, Franza von Papena, 

Mｷﾆﾉﾙゲ; Hﾗヴデｴ┞げWｪﾗ 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ｷ ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW 
ゲデ;ﾐﾗ┘ｷゲﾆﾗ a;ゲ┣┞ゲデﾙ┘  
ｷ ﾐ;┣ｷゲデﾙ┘ ┘ﾗHWI KﾗゴIｷﾗﾍ;  
 

 

4. ZSRR w okre-

sie 

ﾏｷ`S┣┞┘ﾗﾃWﾐﾐ┞
m 

に ekspansja terytorialna Rosji Radzieckiej i 

utworzenie ZSRR 

に funkcjonowanie gospodarki 

komunistycznej 

に ヮヴ┣Wﾃ`IｷW ┘ﾍ;S┣┞ ｷ ヴ┣ES┞ Jﾙ┣Wa; Sデ;ﾉｷﾐ; 

に industrializacja  

i kolektywizacja w ZSRR 

に WｷWﾉﾆｷ GﾍﾙS 

に ゲヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘ﾗ ヴ;S┣ｷWIﾆｷW 

に terror komunistyczny 

に polityka ZSRR wobec 

Niemiec 

に cele i zadania Kominternu 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ ゲデ;ﾉｷﾐｷ┣ﾏが ﾆ┌ﾉデ 
jednostki 

に identyfikuje postacie: 

WﾍﾗS┣ｷﾏｷWヴ┣; LWﾐｷﾐ;が Jﾙ┣Wa; 
Stalina 

に podaje podstawowe cechy 

stalinizmu 

 

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

ｪﾗゲヮﾗS;ヴﾆ; ヮﾉ;ﾐﾗ┘;が ﾍ;ｪヴ┞が 
G┌ﾍ;ｪが  NKWD  
に zna daty: utworzenia ZSRR 

ふXII ヱΓヲヲ ヴくぶが ヮヴ┣Wﾃ`Iｷ; ┘ﾍ;dzy 

przez J. Stalina (1924 r.) 

に ヮﾗS;ﾃW ｪWﾐW┣` ゲデ;ﾉｷﾐｷ┣ﾏ┌ 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ` ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣E ｷ 
ゲヮﾗﾍWI┣ﾐE ┘ )SRR 

 

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

Pﾗﾉｷデ┞ﾆ; ふNEPぶが ┌ﾆﾍ;S ┘ R;ヮ;ﾉﾉﾗが ﾆ┌ﾍ;ﾆが 
ﾆﾗﾍIｴﾗ┣が ゲﾗ┘Iｴﾗ┣が WｷWﾉﾆｷ GﾍﾙSが WKP(b), 

wielka czystka 

に zna daty: wprowadzenia NEP (1921 r.), 

┌ﾆﾍ;S┌ ┘ R;ヮ;ﾉﾉﾗ ふIV ヱΓヲヲ ヴくぶが WｷWﾉﾆｷWｪﾗ 
GﾍﾗS┌ ふヱΓンヲに1933), wielkiej czystki 

(1936に1938) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J L┘;  
Trockiego 

に wskazuje na mapie kierunki ekspansji 

Rosji Radzieckiej do 1922 r. 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW a┌ﾐﾆIﾃW ヮ;ﾑゲデ┘; ┘ ゲ┞ゲデWﾏｷW 
stalinowskim 

に przedstawia przyczyny i przejawy 

terroru stalinowskiego 

に opisuje stosunki radziecko-niemieckie  

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ  
Komsoﾏﾗﾍが KﾗﾏｷﾐデWヴﾐ 

に ┣ﾐ; S;デ` ┌デ┘ﾗヴ┣Wﾐｷ; 
Kominternu (1919 r.)  

に identyfikuje postacie: 

Nｷﾆﾗﾍ;ﾃ; B┌Iｴ;ヴｷﾐ;が Gヴｷｪﾗヴｷﾃ; 
Zinowiewa, Pawlika 

Morozowa 

に ﾗﾆヴWゴﾉ; ｪﾍﾙ┘ﾐW IWﾉW 
radzieckiej polityki 

zagranicznej 

に ocenia skutki przymusowej 

industrializacji i kolektywizacji 

w ZSRR 

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

に przedsデ;┘ｷ; ヮﾗSﾗHｷWﾑゲデ┘; ｷ 
ヴﾙ┦ﾐｷIW ゲ┞ゲデWﾏﾙ┘ 
demokratycznych, 

autorytarnych i totalitarnych  

w Europie 

 

 

5. Kultura okresu 

Mｷ`S┣┞┘ﾗﾃWﾐ-

nego 

に emancypacja kobiet i kryzys rodziny 

に ゲWﾆ┌ﾉ;ヴ┞┣;Iﾃ; ゲヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘; 

に ヴﾗ┣┘ﾙﾃ デWIｴﾐｷﾆｷ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ Wﾏ;ﾐI┞ヮ;Iﾃ;が ﾏ;ゲゲ 

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

ずH┌ﾐデ ﾏ;ゲざが ヮヴﾗS┌ﾆ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 
elektryfikacja, psychoanaliza, modernizm,  

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ デWﾗヴｷ; ┘┣ｪﾉ`SﾐﾗゴIｷが 

UI┣Wﾑぎ 
に identyfikuje postacie: Oswalda 

Spenglera, Waltera Gropiusa 
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に ヮﾗI┣Eデﾆｷ ﾆ┌ﾉデ┌ヴ┞ ﾏ;ゲﾗ┘Wﾃ 
に mass media 

に nowe kierunki  

w architekturze, sztuce i nauce 

media, kultura masowa 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣Wﾍﾗﾏﾗ┘W 
ﾗゲｷEｪﾐｷ`Iｷ; デWIｴﾐｷﾆｷ 
に podaje przyczyny powstania 

kultury masowej 

 

デ;ゴﾏﾗ┘;が Wｪ;ﾉｷデ;ヴ┞┣ﾏ 

に identyfikuje postacie: 

Zygmunta Freuda, 

Walta Disneya, Charliego 

Chaplina 

に przedstawia przyczyny 

kryzysu tradycyjnej rodziny 

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ┘ヮﾍ┞┘ ﾏ;ゲゲ 
ﾏWSｷﾙ┘ ﾐ; ヮﾗゲデ;┘` 
ゲヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘; 

 

kubizm, ekspresjonizm, surrealizm, 

socrealizm,  

に identyfikuje postacie: Salvadora Dalego, 

Orsona Wellesa 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣┘ｷE┣ﾆｷ ｷSWﾗﾉﾗｪｷｷ ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐ┞Iｴ ┣ 
ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S;ﾏｷ ﾗゲｷEｪﾐｷ`J ;ヴデ┞ゲデ┞I┣ﾐ┞Iｴ ｷ 
architektonicznych 

abstrakcjonizm,  

futuryzm, dadaizm, 

funkcjonalizm, katastrofizm, 

egzystencjalizm, Bauhaus 

に identyfikuje postacie: 

Charlesa Lindbergha, Coco 

Chanel, Edwarda Muncha, 

Siergieja Eisensteina, Leni  

Riefenstahl, Rudolfa 

Valentino, Grety Garbo, Poli 

Negri,  

に opisuje zasady urbanistyki 

┘WSﾍ┌ｪ K;ヴデ┞ ;デWﾑゲﾆｷWﾃ 

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ｷ ﾗIWﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ 
ヮヴ┣Wﾏｷ;ﾐ ┘ ┦┞Iｷ┌ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐ┞ﾏ ｷ 
kultuヴ;ﾉﾐ┞ﾏ ﾐ; ヮヴ┣WﾗHヴ;┦Wﾐｷ; 
polityczne Europy  

6. Ś┘ｷ;デ 
na drodze 

ku wojnie 

に militaryzacja Niemiec 

に ekspansja Japonii  

ｷ ﾃ;ヮﾗﾑゲﾆｷW ┣HヴﾗSﾐｷW  
w Chinach 

に ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ; ┣;ｪヴ;ﾐｷI┣ﾐ; WﾍﾗIｴ 

に wojna domowa w Hiszpanii 

ｷ ﾆﾗﾐデWﾆゲデ ﾏｷ`S┣┞ﾐ;ヴﾗSﾗ┘┞ 

tego konfliktu 

に Anschluss Austrii 

に ┌ﾆﾍ;S ﾏﾗﾐ;Iｴｷﾃゲﾆｷ 
に ﾆゲ┣デ;ﾍデﾗ┘;ﾐｷW ゲｷ` ﾗゲｷ BWヴﾉｷﾐに RzymにTokio 

に ostatnie dni pokoju w 1939 r. 

(utworzenie Protektoratu Czech i Moraw, 

┘ﾍEI┣WﾐｷW Kﾍ;ﾃヮWS┞ Sﾗ III R┣Wゲ┣┞ぶ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ ﾏｷﾉｷデ;ヴ┞┣;Iﾃ;が 
ヮ;ﾑゲデ┘; ﾗゲｷが AﾐゲIｴﾉ┌ゲゲ 

に zna daty: powstania osi 

(1936-1937), Anschlussu Austrii 

ふIII ヱΓンΒ ヴくぶが ┣;ﾃ`Iｷ; 
C┣WIｴﾗゲﾍﾗ┘;Iﾃｷ ヮヴ┣W┣ III R┣Wゲ┣` 
(III 1939 r.) 

に identyfikuje postacie: Adolfa 

Hitlera, Benita Mussoliniego 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ヮ;ﾑゲデ┘; 
osi  

に omawia etapy ekspansji 

Niemiec w Europie  

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

ﾉ┌Sﾗ┘┞が aヴ;ﾐﾆｷゴIｷ 
に zna daty wojny domowej w 

Hiszpanii (1936に1939) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J Fヴ;ﾐIｷゲI; 
Franco 

 に wskazuje na mapie zmiany 

terytorialne w Europie w latach 

30. XX w. 

に charakteryzuje przyczyny 

militarystycznej polityki 

NｷWﾏｷWIが J;ヮﾗﾐｷｷ ｷ WﾍﾗIｴ 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; ;ｪヴWゲ┞┘ﾐWﾃ 
ヮﾗﾉｷデ┞ﾆｷ WﾍﾗIｴが NｷWﾏｷWI ｷ 
Japonii 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ｪWﾐW┣` ｷ ゲﾆ┌デﾆｷ 
ｴｷゲ┣ヮ;ﾑゲﾆｷWﾃ ┘ﾗﾃﾐ┞ Sﾗﾏﾗ┘Wﾃ 
に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ﾐ;ﾃ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣W 
┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; ヮﾗﾉｷデ┞ﾆｷ WｷWﾉﾆｷWﾃ 
Brytanii i Francji w przededniu 

II ┘ﾗﾃﾐ┞ ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 
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 
remilitaryzacja Nadrenii, sankcje 

ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣Wが F;ﾉ;ﾐｪ;が Bヴ┞ｪ;S┞ Mｷ`-

dzynarodowe, konferencja w 

Monachium, appeasement 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ┘┞ゲデEヮｷWﾐｷ; NｷWﾏｷWI ┣ Lｷｪｷ 
N;ヴﾗSﾙ┘ ふヱΓンン ヴくぶが ヮヴ┣Wﾃ`Iｷ; );ｪﾍ`Hｷ; 
Saary przez Niemcy (1935 r.), 

remilitaryzacji Nadrenii (1936), wojny 

┘ﾍﾗゲﾆﾗ-;Hｷゲ┞ﾑゲﾆｷWﾃ ふヱΓンヵ-1936), 

konferencji monachijskiej (IX 1938 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;IｷWぎ NW┗ｷﾉﾉWげ; 
Cｴ;ﾏHWヴﾉ;ｷﾐ;が ÉSﾗ┌;ヴS; Daladiera 

に wskazuje na mapie zmiany terytorialne 

ﾐ; ゴ┘ｷWIｷW ┘ ﾉ;デ;Iｴ ンヰく XX ┘く 
に omawia proces militaryzacji III Rzeszy 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヮヴ┣WHｷWｪ ｴｷゲ┣ヮ;ﾑゲﾆｷWﾃ 
wojny domowej 

に charakteryzuje stosunki dyplomatyczne 

wielkich mocarstw w przededniu II wojny 

ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 
に omawia czynnikｷ ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐWが ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW ｷ 
ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣W ┘ヮﾍ┞┘;ﾃEIW ﾐ; ｪWﾐW┣` II 
wojny  

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ IWゲ;ヴゲデ┘ﾗ 
M;ﾐS┦┌ﾆ┌ﾗが M;ヴIｴｷ; 
Wschodnia (Ostmark), Legion 

CﾗﾐSﾗヴが ﾆ;ヴﾉｷゴIｷ 
に zna daty:  obalenia 

monarchii w Hiszpanii (1931 

ヴくぶが ┣SﾗH┞Iｷ; M;ﾐS┦┌rii (1931 

ヴくぶが ┘┞ゲデEヮｷWﾐｷ; J;ヮﾗﾐｷｷ ┣ Lｷｪｷ 
N;ヴﾗSﾙ┘ ふヱΓンン ヴくぶが ｷﾐ┘;┣ﾃｷ 
ﾃ;ヮﾗﾑゲﾆｷWﾃ ┘ Cｴｷﾐ;Iｴ ふヱΓンΑ ヴくぶが 
┣;ﾃ`Iｷ; AﾉH;ﾐｷｷ ヮヴ┣W┣ WﾍﾗIｴ┞ 
ふヱΓンΓ ヴくぶが ┣;ﾃ`Iｷ; Kﾍ;ﾃヮWS┞ 
ヮヴ┣W┣ III R┣Wゲ┣` ふヱΓンΓ ヴくぶ 

に identyfikuje postacie: 

Engelberta Dollfussa, ks. 

Jﾙ┣Wa; Tｷゲﾗ 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐia przyczyny 

ゲ┌ﾆIWゲﾙ┘ ヮ;ﾑゲデ┘ 
faszystowskich w latach 1935に
1939 

に ﾗﾆヴWゴﾉ; ┌┘;ヴ┌ﾐﾆﾗ┘;ﾐｷ; 
ヮﾗﾉｷデ┞ﾆｷ ヮ;ﾑゲデ┘ W┌ヴﾗヮWﾃゲﾆｷIｴ 
wobec Hitlera 

 

UI┣Wﾑぎ 
に identyfikuje postacie: Hajle 

Sellasje, Antonio Salazara,  

B┌Wﾐ;┗Wﾐデ┌ヴ┞ D┌ヴヴ┌デｷげWｪﾗが K┌ヴデ; 
von Schuschnigga, Arthura 

Seyss-Inquarta 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ヴﾗ┣H┌Sﾗ┘` 
niemieckiej armii w okresie 

ﾏｷ`S┣┞┘ﾗﾃWﾐﾐ┞ﾏ ﾐ; デﾉW ゲｷﾍ 
Wielkiej Brytanii i Francji 

に opisuje przebieg wybranego 

konfliktu zbrojnego 

ヮヴﾗ┘;S┣ﾗﾐWｪﾗ ヮﾗ┣; E┌ヴﾗヮE ┘ 
latach 30. XX w. 

 

 

  

D┣ｷ;ﾍ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾗ┘┞ぎ II RZECZPOSPOLITA  

1. Odrodzenie 

Rzeczypospolitej 

に デ┘ﾗヴ┣WﾐｷW ゲｷ` ﾉﾗﾆ;ﾉﾐ┞Iｴ 

ﾗゴヴﾗSﾆﾙ┘ ヮﾗﾉゲﾆｷWﾃ ┘ﾍ;S┣┞ 

に ziemie polskie pod koniec 

I ┘ﾗﾃﾐ┞ ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ ふﾉﾗﾆ;ﾉﾐW 

ﾗゴヴﾗSﾆｷ ┘ﾍ;S┣┞ぶ 

に ﾗS┣┞ゲﾆ;ﾐｷW ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴIｷ 
ヱヱ ﾉｷゲデﾗヮ;S; ヱΓヱΒ ヴく ふヮヴ┣Wﾆ;┣;ﾐｷW ┘ﾍ;S┣┞ 
Jﾙ┣Waﾗ┘ｷ 
Pｷﾍゲ┌SゲﾆｷWﾏ┌が ヴ┣ES┞ J`Sヴ┣Wﾃa 

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┘┞ 
N;I┣Wﾉﾐｷﾆ P;ﾑゲデ┘;が ┌ﾐｷaｷﾆ;Iﾃ; 

に ┣ﾐ; S;デ` ヮヴ┣Wﾃ`Iｷ; ┘ﾍ;dzy 

┘ﾗﾃゲﾆﾗ┘Wﾃ ヮヴ┣W┣ Jく Pｷﾍゲ┌SゲﾆｷWｪﾗ 
(11 XI 1918 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;IｷWぎ Jﾙ┣Wa; 
Pｷﾍゲ┌SゲﾆｷWｪﾗが Rﾗﾏ;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; 
RWｪWﾐI┞ﾃﾐ;が T┞ﾏI┣;ゲﾗ┘┞ R┣ES L┌Sﾗ┘┞ 
Republiki Polskiej, Komitet Narodowy 

Polski 

に zna daty: powstania Tymczasowego 

R┣ES┌ L┌Sﾗ┘Wｪﾗ RWヮ┌Hﾉｷﾆｷ PﾗﾉゲﾆｷWﾃ ふXI 
ヱΓヱΒ ヴくぶが ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; ヴ┣ES┌ Iく Jく 
Paderewskiego (I 1919 r.)  

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

parcelacja, Polska Komisja 

Likwidacyjna, Komisariat Naczelnej 

Rady Ludowej 

に ┣ﾐ; S;デ` ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; ヴ┣ES┌ Jく 
Moraczewskiego (XI 1919 r.) 

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

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ぎ 
Rada Narodowa Kゲｷ`ゲデ┘; 
CｷWゲ┣┞ﾑゲﾆｷWｪﾗ 

に ocenia skutki polityczne, 

gospodarcze i militarne 

traktatu wersalskiego dla 

Polski 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ ヮ;ﾑゲデ┘ 

UI┣Wﾑぎ 
に ヮﾗS;ﾃW ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ ヴﾙ┦ﾐｷI ┘ 
ゲヮﾗゲﾗHｷW ヮヴ┣Wﾃﾏﾗ┘;ﾐｷ; ┘ﾍ;S┣┞ 
ヮヴ┣W┣ Pﾗﾉ;ﾆﾙ┘ ﾐ; 
ヮﾗゲ┣I┣Wｪﾙﾉﾐ┞Ih terenach 

ヴﾗS┣EIWﾃ ゲｷ` II R┣WI┣┞ヮﾗゲヮﾗﾉｷデWﾃ 
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Moraczewskiego i Ignacego 

Paderewskiego) 

に ententa a sprawa polska 

(postanowienia traktatu 

wersalskiego wobec Polski) 

に デヴ┌SﾐW ヮﾗI┣Eデﾆｷ ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴIｷ 

Dmowskiego 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` Jく Pｷﾍゲ┌SゲﾆｷWｪﾗ 
oraz R. Dmowskiego w 

ﾗSH┌Sﾗ┘ｷW ヮ;ﾑゲデ┘; ヮﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ┣ I┣Wｪﾗ ┘┞ﾐｷﾆ;ﾍ┞ 
デヴ┌SﾐﾗゴIｷ ┘ ┌ﾐｷaｷﾆ;Iﾃｷ ┣ｷWﾏ 
polskich 

 

 

に identyfikuje postacie: Ignacego 

D;ゲ┣┞ﾑゲﾆｷWｪﾗが Iｪﾐ;IWｪﾗ J;ﾐ; 
Paderewskiego 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ ヮヴ┣Wﾃ`Iｷ; ┘ﾍ;S┣┞ 
┘ PﾗﾉゲIW ヮヴ┣W┣ Jﾙ┣Wa; Pｷﾍゲ┌SゲﾆｷWｪﾗ 

に przedstawia postanowienia traktatu 

┘Wヴゲ;ﾉゲﾆｷWｪﾗ Sﾗデ┞I┣EIW Pﾗﾉゲﾆｷ 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ｪWﾐW┣` 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` ┘ 
1918 r. 

に charakteryzuje program reform 

politycznych  

i ekonomicznych zapowiadany 

ヮヴ┣W┣ T┞ﾏI┣;ゲﾗ┘┞ R┣ES Ludowy 

Republiki Polskiej 

に ﾗIWﾐｷ; ヴﾗﾉ` Jﾙ┣Wa; Pｷﾍゲ┌SゲﾆｷWｪﾗ 
oraz Romana Dmowskiego w 

ﾗSH┌Sﾗ┘ｷW ヮ;ﾑゲデ┘; ヮﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ 

 

WﾐデWﾐデ┞ ﾐ; ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ` Pﾗﾉゲﾆｷ  
 

2. Walki  

ﾗ ｪヴ;ﾐｷI` 
┘ゲIｴﾗSﾐｷE 

に ┘ｷ┣ﾃW ヮ;ﾑゲデ┘; ﾗヴ;┣ ﾆﾗﾐIWヮIﾃW ヮﾗﾉゲﾆｷIｴ 
ｪヴ;ﾐｷI Rﾗﾏ;ﾐ; Dﾏﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗ ｷ Jﾙ┣Wa; 
Pｷﾍゲ┌SゲﾆｷWｪﾗ 

に ゲヮﾙヴ ヮﾗﾉゲﾆﾗ-┌ﾆヴ;ｷﾑゲﾆｷ  
ﾗ G;ﾉｷIﾃ` WゲIｴﾗSﾐｷE 

に wojna polsko-bolszewicka (wyprawa na 

Kｷﾃﾙ┘が ﾗaWﾐゲ┞┘; Hﾗﾉゲ┣W┘ｷﾆﾙ┘ ﾗS I┣Wヴ┘I;  
ヱΓヲヰ ヴくが Bｷデ┘; W;ヴゲ┣;┘ゲﾆ;が ヮﾗﾆﾙﾃ ┘ R┞S┣Wぶ 

に ﾆ┘Wゲデｷ; WｷﾉWﾑゲ┣I┣┞┣ﾐ┞ ふH┌ﾐデ ｪWﾐく 
L┌Iﾃ;ﾐ; ŻWﾉｷｪﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗ  
ｷ ヮヴﾗHﾉWﾏ Lｷデ┘┞ ŚヴﾗSﾆﾗ┘Wﾃが ゲデﾗゲ┌ﾐﾆｷ 
polsko-litewskie) 

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

に ┣ﾐ; S;デ` Bｷデ┘┞ Warszawskiej 

(13-16 VIII 1920 r.) 

に wskazuje na mapie tereny 

ﾆゲ┣デ;ﾍデ┌ﾃEIWﾃ ゲｷ` II 
Rzeczypospolitej 

 に omawia znaczenie Bitwy 

Warszawskiej 1920 r. 

 

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

aWSWヴ;I┞ﾃﾐ;が Oヴﾉ`デ; L┘ﾗ┘ゲﾆｷWが H┌ﾐデ 
ŻWﾉｷｪﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗが ヮﾗﾆﾙﾃ ヴ┞ゲﾆｷ 
に zna daty: wojny polsko-┌ﾆヴ;ｷﾑゲﾆｷWﾃ 
(1918-ヱΓヱΓぶが H┌ﾐデ┌ ŻWﾉｷｪﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗ ふX 
1920 r.), pokoju ryskiego (18 III 1921 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J ｪWﾐく L┌Iﾃ;ﾐ; 
ŻWﾉｷｪﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗ 

に wskazuje na mapie przebieg granicy 

wschodniej  

II RzeczypospolｷデWﾃ ┘WSﾍ┌ｪ ヮﾗﾆﾗﾃ┌ 
ryskiego 

に prezentuje koncepcje polskiej 

granicy wschodniej 

に ﾗﾆヴWゴﾉ; Wデ;ヮ┞ ┘;ﾉﾆｷ ﾗ ヮﾗﾉゲﾆE ｪヴ;ﾐｷI` 
┘ゲIｴﾗSﾐｷE 

に przedstawia postanowienia traktatu 

ryskiego z 1921 r. 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
Bﾍ`ﾆｷデﾐ; Aヴﾏｷ;が ﾉｷﾐｷ; C┌ヴ┣ﾗﾐ;が 
Lit┘; ŚヴﾗSﾆﾗ┘; 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ┌ﾆﾍ;S┌ ┣ Sく PWデﾉ┌ヴE ふIV 
1920 r.), wyprawy kijowskiej (V 

1920 r.), bitwy pod Komarowem 

ふVIII ヱΓヲヰ ヴくぶが Hｷデ┘┞ ﾐｷWﾏWﾑゲﾆｷWﾃ ふIX  
ヱΓヲヰ ヴくぶが ┘ﾍEI┣Wﾐｷ; Lｷデ┘┞ 
ŚヴﾗSﾆﾗ┘Wﾃ Sﾗ Pﾗﾉゲﾆｷ ふヱΓヲヲ ヴくぶ 
に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;IｷWぎ ｪWﾐく Jﾙ┣Wa; 
Hallera, Symon; PWデﾉ┌ヴ┞が MｷIｴ;ｷﾍ; 
T┌Iｴ;I┣W┘ゲﾆｷWｪﾗが Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; 
Grabskiego, Wincentego Witosa 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷWぎ ﾉｷﾐｷ` 
C┌ヴ┣ﾗﾐ;が ｪﾍﾙ┘ﾐW ﾆｷWヴ┌ﾐﾆｷ ┌SWヴ┣Wﾑ 
wojsk bolszewickich i polskich w 

ゲｷWヴヮﾐｷ┌ ｷ ┘ヴ┣Wゴﾐｷ┌ ヱΓヲヰ ヴく 
に ﾗﾆヴWゴﾉ; ｪﾍﾙ┘ﾐW ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ ｷ Wデ;ヮ┞ 
konfliktu polsko-bolszewickiego 

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ` ヮ;ﾑゲデ┘ 
ententy wobec wojny polsko-

bolszewickiej 

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; OHヴﾗﾐ┞ 
P;ﾑゲデ┘;が T┞ﾏI┣;ゲﾗ┘┞ 
Komitet Rewolucyjny Polski, 

Uﾆヴ;ｷﾑゲﾆ; RWヮ┌Hﾉｷﾆ; L┌Sﾗ┘; 
ふURLぶが );IｴﾗSﾐｷﾗ┌ﾆヴ;ｷﾑゲﾆ; 
Republika Ludowa (ZURL),  

に ┣ﾐ; S;デ` ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ;   
Tymczasowego Komitetu 

Rewolucyjnego Polski (VII 

1920 r.) 

に identyfikuje postacie: 

Juliana Marchlewskiego, 

FWﾉｷﾆゲ; D┣ｷWヴ┦┞ﾑゲﾆｷWｪﾗが 
Siemiona Budionnego 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ｪWﾐW┣` 
konfliktu polsko-┌ﾆヴ;ｷﾑゲﾆｷWｪﾗ  
に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ｪWﾐW┣` ｷ ゲﾆ┌tki 

polsko-litewskiego 

UI┣Wﾑぎ 
に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J ﾆゲく 
Ignacego Skorupki 

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ゲｷﾍ┞ ﾏｷﾉｷデ;ヴﾐW Pﾗﾉゲﾆｷ 
i Rosji Radzieckiej w wojnie 

polsko-bolszewickiej 

に omawia propagandowy aspekt 

wojny polsko-bolszewickiej, w 

tym Bitwy Warszawskiej 

 

3. Walka  

o zaIｴﾗSﾐｷE  
ｷ ヮﾗﾍ┌Sﾐｷﾗ┘E 
ｪヴ;ﾐｷI` 

に sytuacja w zaborze pruskim 

に przebieg i skutki powstania 

wielkopolskiego 

に ┣;ゴﾉ┌Hｷﾐ┞ Pﾗﾉゲﾆｷ ┣ ﾏﾗヴ┣Wﾏ 

に デヴ┣┞ ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; ｷ ヮﾉWHｷゲI┞デ ﾐ; Gﾙヴﾐ┞ﾏ 
ŚﾉEゲﾆ┌ 

に plebiscyty na Warmii, Mazurach i 

Pﾗ┘ｷゴﾉ┌ 

に ﾆﾗﾐaﾉｷﾆデ ﾗ ŚﾉEゲﾆ CｷWゲ┣┞ﾑゲﾆｷ 

Uczeﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷW 
wielkopolskie, powstania 

ゴﾉEゲﾆｷW  
に zna daty powstania 

wielkopolskiego (XII 1918 r.にII 

ヱΓヱΓ ヴくぶが ヮﾗ┘ゲデ;ﾑ ゴﾉEゲﾆｷIｴ 
(1919に1921) 

に wskazuje na mapie tereny 

ﾗHﾃ`デW ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ;ﾏｷ 
に omawia skutki powstania 

wielkopolskiego 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ゲﾆ┌デﾆｷ ヮﾗ┘ゲデ;ﾑ 
ゴﾉEゲﾆｷIｴ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ぎ Pﾗﾉゲﾆ; 
Organizacja Wojskowa 

に zna daty: plebiscytu na Warmii, 

M;┣┌ヴ;Iｴ ｷ Pﾗ┘ｷゴﾉ┌ ふVII ヱΓヲヰ ヴくぶが 
ヮﾉWHｷゲI┞デ┌ ﾐ; Gﾙヴﾐ┞ﾏ ŚﾉEゲﾆ┌ ふIII ヱΓヲヱ 
r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J WﾗﾃIｷWIｴ;  
Korfantego 

に wskazuje na mapie terytoria 

przyznane Polsce na mocy traktatu 

┘Wヴゲ;ﾉゲﾆｷWｪﾗ ｷ ﾗHﾃ`デW ヮﾉWHｷゲI┞デ;ﾏｷ 
に ヮﾗS;ﾃW SWI┞┣ﾃWが ﾃ;ﾆｷW ┣;ヮ;Sﾍ┞ ﾐ; 
mocy traktatu wersalskiego dla sprawy 

polskiej  

UI┣Wﾑぎ 
に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ I ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; ゴﾉEゲﾆｷWｪﾗ 
ふVIII ヱΓヱΓ ヴくぶが ┣;ゴﾉ┌Hｷﾐ Polski z 

morzem (II 1920 r.), II powstania 

ゴﾉEゲﾆｷWｪﾗ ふVIII ヱΓヲヰ ヴくぶが III 
ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; ゴﾉEゲﾆｷWｪﾗ ふV ヱΓヲヱ ヴくぶが 
uznania granic Polski przez 

;ﾉｷ;ﾐデﾙ┘ ふヱΓヲン ヴくぶ 
に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J ｪWﾐく Jﾙ┣Wa; 
Hallera 

に wskazuje na mapie: Zaolzie, 

ŚﾉEゲﾆ CｷWゲ┣┞ﾑゲﾆｷ 
ｷ Gﾙヴﾐ┞ ŚﾉEゲﾆ 

に omawia przebieg powstania 

wielkopolskiego 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ぎ 
Rada AmbasaSﾗヴﾙ┘  
に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ┣;ﾃ`Iｷ; ŚﾉEゲﾆ; 
Ciesz┞ﾑゲﾆｷWｪﾗ ヮヴ┣W┣ 
C┣WIｴﾗゲﾍﾗ┘;Iﾃ` ふヱΓヱΓ ヴくぶが 
konferencji w Spa (1920 r.)  

に identyfikuje postacie: 

Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; T;I┣;ﾆ;が Jﾙ┣Wa; 
Dowbora-M┌ゴﾐｷIﾆｷWｪﾗ 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞が ヮヴ┣WHｷWｪ 
i skutki sporu polsko-

czeskiego  

o Zaolzie 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗIWﾐｷ; ヮﾗゲデ;┘` ;ﾉｷ;ﾐデﾙ┘ 
wobec ┘;ﾉﾆ Pﾗﾉ;ﾆﾙ┘ ﾗ ｪヴ;ﾐｷI` 
┣;IｴﾗSﾐｷE ｷ ヮﾗﾍ┌Sﾐｷﾗ┘E 
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に omawia przyczyny powstania 

wielkopolskiego 

に przedstawia przyczyny po┘ゲデ;ﾑ 
ゴﾉEゲﾆｷIｴ 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヮヴ┣WHｷWｪ ヮﾗ┘ゲデ;ﾑ 
ゴﾉEゲﾆｷIｴ  
に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; I┣┞ﾐﾐｷﾆｷ SWI┞S┌ﾃEIW ﾗ 
przegranej Polski w plebiscytach 

ﾐ; Gﾙヴﾐ┞ﾏ ŚﾉEゲﾆ┌が  W;ヴﾏｷi, 
Mazurach ｷ Pﾗ┘ｷゴﾉ┌ 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ﾐ; ヮﾗSゲデ;┘ｷW ┤ヴﾙSWﾍ 
ゲデ;デ┞ゲデ┞I┣ﾐ┞Iｴ ヮﾗS┣ｷ;ﾍ GﾙヴﾐWｪﾗ 
ŚﾉEゲﾆ; ｷ ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWｪﾗ 
regionu dla gospodarki i rozwoju II 

Rzeczypospolitej 

4. R┣ES┞ 

parlamentarne 

に pierwsze wybory parlamenデ;ヴﾐW ｷ ﾏ;ﾍ; 
konstytucja 

に polska scena polityczna (przed 

zamachem majowym) 

に charakterystyka konstytucji marcowej 

に WﾉWﾆIﾃ; ヮヴW┣┞SWﾐデ; ｷ ┣;Hﾙﾃゲデ┘ﾗ G;HヴｷWﾉ; 
Narutowicza 

に ヴWaﾗヴﾏ┞ Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; Gヴ;Hskiego i 

reforma rolna 

に ﾏﾐｷWﾃゲ┣ﾗゴIｷ ﾐ;ヴﾗSﾗ┘W  
w II Rzeczypospolitej 

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞ゲデ┞ﾆ; ヴ┣ESﾙ┘ 
parlamentarnych (1919に1926) 

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

に ┣ﾐ; S;デ` ┌Iｴ┘;ﾉWﾐｷ; 
konstytucji marcowej (17 III 

1921 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;IｷWぎ 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; ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; 
ustrojowe konstytucji 

marcowej  

 

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 
┌ゲデ;┘ﾗS;┘I┣┞が ﾏ;ﾍ; ﾆﾗﾐゲデ┞デ┌Iﾃ;が  
reforma walutowa 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ┘┞Hﾗヴﾙ┘ Sﾗ sejmu 

ustawodawczego (I 1919 r.), 

┌Iｴ┘;ﾉWﾐｷ; ﾏ;ﾍWﾃ konstytucji (II 1919 

ヴくぶが ┘┞Hﾗヴﾙ┘ ヮｷWヴ┘ゲ┣Wｪﾗ ヮヴW┣┞SWﾐデ; II 
Rzeczypospolitej (XII 1922 r.), reformy 

walutowej (1923 r.) 

に identyfikuje postacie: Gabriela 

N;ヴ┌デﾗ┘ｷI┣;が Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; 
WﾗﾃIｷWIｴﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗが Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; 

Grabskiego 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ゲWﾃﾏ┌が ヴ┣ES┌ ｷ 
prezydenta w konstytucji marcowej 

に przedstawia zakres praw 

obywatelskich zapisanych w 

konstytucji marcowej 

に podaje cele i skutki reform 

Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; Gヴ;H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 
reforma rolna, wojna celna 

に zna daty reform rolnych (1920 r., 

1925 r.) 

に identyfikuje postacie: 

Wincentego Witosa, Ignacego 

D;ゲ┣┞ﾑゲﾆｷWｪﾗ 

に opisuje uprawnienia Naczelnika 

P;ﾑゲデ┘; PﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ 

に wymienia zasady ustrojowe 

ﾏ;ﾍWﾃ ﾆﾗﾐゲデ┞デ┌Iﾃｷ 
に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; ﾗヴ;┣ 
przebieg reformy rolnej 

に charakteryzuje z wykorzystaniem 

┤ヴﾙSWﾍ ゲデ;デ┞ゲデ┞I┣ﾐ┞Iｴ ﾗヴ;┣ 
ﾆ;ヴデﾗｪヴ;aｷI┣ﾐ┞Iｴ ヮﾗS┣ｷ;ﾍ 
ﾐ;ヴﾗSﾗ┘ﾗゴIｷﾗ┘┞ ｷ ┘┞┣ﾐ;ﾐｷﾗ┘┞ 
ﾉ┌SﾐﾗゴI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 ﾆﾗﾐデヴ;ゲ┞ｪﾐ;デ;が 
ｪWデデﾗ ﾍ;┘ﾆﾗ┘Wが numerus 

clausus, UNDO, OUN 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ゲIWﾐ` ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐE II 
R┣WI┣ヮﾗゲヮﾗﾉｷデWﾃ ｷが ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾃEI 
┣W ゲIｴWﾏ;デﾙ┘ ﾗヴ;┣ ┣ ｷﾐﾐ┞Iｴ 
┤ヴﾙSWﾍが ;ﾐ;ﾉｷ┣┌ﾃW ﾃWﾃ ヮヴ┣Wﾏｷ;ﾐ┞ 
w latach 1919に1926  

に ﾗIWﾐｷ; ヴ┣ES┞ ヮ;ヴﾉ;ﾏWﾐデ;ヴﾐW 
w Polsce w latach 1919に1926 

 

UI┣Wﾑぎ 
に opisuje przebieg i ocenia 

skutki polityczne pierwszych 

┘┞Hﾗヴﾙ┘ ヮヴW┣┞SWﾐIﾆｷIｴ Sﾉ; 
ヮ;ﾑゲデ┘; ヮﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ 

 

 

5. Zamach 

ﾏ;ﾃﾗ┘┞ ｷ ヴ┣ES┞ 
sanacji 

に ﾆヴ┞┣┞ゲ ヴ┣ESﾙ┘ 

parlamentarnych 

に przyczyny i przebieg zamachu majowego 

に nowela sierpniowa  

i konstytucja kwietniowa 

に ヴ┣ES┞ ゲ;ﾐ;I┞ﾃﾐW ┣; ┦┞Iｷ; 

Pｷﾍゲ┌SゲﾆｷWｪﾗ 

に ヮヴﾙH┞ ﾆﾗﾐゲﾗﾉｷdacji opozycji, 

utworzenie Centrolewu, kongres 

krakowski 

に represyjna polityka obozu sanacyjnego 

wobec opozycji politycznej, wybory i 

proces brzeski, Bereza Kartuska 

に ┘;ﾉﾆ; ﾗ ┘ﾍ;S┣` ┘ ﾗHﾗ┣ｷW ゲ;ﾐ;Iﾃｷ ヮﾗ 
ゴﾏｷWヴIｷ  
Pｷﾍゲ┌SゲﾆｷWｪﾗ 

に polski autorytaryzm na tle europejskim 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ ┣;ﾏ;Iｴ ﾏ;ﾃﾗ┘┞が 
sanacja, konstytucja 

kwietniowa 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ヴﾗ┣ヮﾗI┣`Iｷ; 
przewrotu majowego (12 V 

1926 r.), uchwalenia konstytucji 

kwietniowej (23 IV 1935 r.) 

に ｷSW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 

に charaktWヴ┞┣┌ﾃW ﾐ;ﾃ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣W 
┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; ﾆﾗﾐゲデ┞デ┌Iﾃｷ 
kwietniowej  

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ヮ;ヴデ┞ﾃﾐｷ;Iデ┘ﾗが ヮｷﾍゲ┌SI┣┞I┞が ﾐﾗ┘WﾉW 
sierpniowe 

に zna daty: wyboru Ignacego 

MﾗゴIｷIﾆｷWｪﾗ ﾐ; ヮヴW┣┞SWﾐデ; ふVI ヱΓヲヶ 
ヴくぶが ヮヴ┣┞ﾃ`Iｷ; ﾐﾗ┘Wﾉ ゲｷWヴヮﾐｷﾗ┘┞Iｴ ふヲ VIII 
1926 r.) 

に identyfikuje postacie: Ignacego 

MﾗゴIｷIﾆｷWｪﾗが ES┘;ヴS; R┞S┣;-

ŚﾏｷｪﾍWｪﾗが Jﾙ┣Wa; BWIﾆ; 

に ヮﾗS;ﾃW ｪﾍﾙ┘ﾐW ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ ┣;ﾏ;Iｴ┌ 
ﾏ;ﾃﾗ┘Wｪﾗ ｷ ﾗヮｷゲ┌ﾃW ﾃWｪﾗ HW┣ヮﾗゴヴWSﾐｷW 
skutki  

に wymienia zmiany w konstytucji 

kwietniowej w stosunku  

do konstytucji marcowej 

 

UI┣Wﾑぎ 
に wyj;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
GWﾐWヴ;ﾉﾐ┞ IﾐゲヮWﾆデﾗヴ Sｷﾍ )Hヴﾗﾃﾐ┞Iｴ 
(GISZ), Bezpartyjny Blok 

Wゲヮﾙﾍヮヴ;I┞ ┣ R┣ESWﾏ ふBBWRぶが 
Centrolew, wybory brzeskie, 

proces brzeski, grupa 

ヮ┌ﾍﾆﾗ┘ﾐｷﾆﾙ┘が ｪヴ┌ヮ; ┣;ﾏﾆﾗ┘; 

に zna daty: powstania BBWR (1928 

r.), powstania Centrolewu (1930 

r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 (1932 r.) 

に identyfikuje postacie: Kazimierza 

B;ヴデﾉ;が W;ﾉWヴWｪﾗ Sﾍ;┘ﾆ; 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヮﾗｪﾉES┞ Jﾙ┣Wa; 
Pｷﾍゲ┌SゲﾆｷWｪﾗ Sﾗデ┞I┣EIW ヮﾗﾉｷデ┞ﾆｷ 
┘W┘ﾐ`デヴ┣ﾐWﾃ ｷ ┌ゲデヴﾗﾃ┌ Pﾗﾉゲﾆｷ 
に opisuje przebieg zamachu 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ OHﾙ┣ )ﾃWSﾐﾗI┣Wﾐｷ; 
Narodowego, Front Morges, 

Stronnictwo Pracy, ONR-

Falanga 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J 
Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; SｷﾆﾗヴゲﾆｷWｪﾗ  
に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ｪﾍﾙ┘ﾐW 
ugrupowania opozycyjne  

┘ I┣;ゲ;Iｴ ヴ┣ESﾙ┘ ゲ;ﾐ;Iﾃｷ 
 

UI┣Wﾑぎ 
に identyfikuje postacie: 

Bヴﾗﾐｷゲﾍ;┘; PｷWヴ;IﾆｷWｪﾗが AS;ﾏ; 
Koca 

に ocenia wydarzenia zamachu 

ﾏ;ﾃﾗ┘Wｪﾗ ﾗヴ;┣ ヴ┣ES┞ ゲ;ﾐ;Iﾃｷ ﾐ; 
tle sytuacji politycznej w 

Europie 
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majowego 

に charakteryzuje znaczenie zmian 

ustrojowych 

w sierpniu 1926 r. 

に ;ﾐ;ﾉｷ┣┌ﾃW ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ 
wprowadzenia konstytucji 

kwietniowej z 1935 r. 

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ┣;ﾆヴWゲ ┘ﾍ;S┣┞ 
prezydenta w konstytucji 

marcowej i kwietniowej 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ﾍ;ﾏ;ﾐｷ; 
zasad demokracji  

w czaゲ;Iｴ ヴ┣ESﾙ┘ ゲ;ﾐ;Iﾃｷ 
6. Kultura 

i gospodarka  

II Rzeczy-

pospolitej 

に szkolnictwo w II Rzeczypospolitej 

に kultura i nauka w II RP 

に gospodarka odrodzonej Polski i jej 

ｪﾍﾙ┘ﾐW ヮヴﾗHﾉWﾏ┞ 

に ｷﾐ┘Wゲデ┞IﾃW ヮヴ┣Wﾏ┞ゲﾍﾗ┘W  
ｷ ﾗゲｷEｪﾐｷ`Iｷ; ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣W  
II Rzeczypospolitej (reformy Eugeniusza 

Kwiatkowskiego に budowa Gdyni i 

CWﾐデヴ;ﾉﾐWｪﾗ Oﾆヴ`ｪ┌ Pヴ┣Wﾏ┞ゲﾍﾗ┘Wｪﾗぶ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘: Polska A i B, 

CWﾐデヴ;ﾉﾐ┞ Oﾆヴ`ｪ Pヴ┣Wﾏ┞ゲﾍﾗ┘┞ 

に wskazuje na mapie obszar 

Polski A i B 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾐ;ﾃ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣W 
ﾗゲｷEｪﾐｷ`Iｷ; II R┣WI┣ヮﾗゲヮﾗﾉｷデWﾃ ┘ 
S┣ｷWS┣ｷﾐｷW ﾗゴ┘ｷ;デ┞が ｪﾗゲヮﾗS;ヴﾆｷ ｷ 
kultury 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ぎ 
ヮﾗ┘ゲ┣WIｴﾐ┞ ﾗHﾗ┘ｷE┣Wﾆ ゲ┣ﾆﾗﾉﾐ┞ 

- zna d;デ` ヴﾗ┣ヮﾗI┣`Iｷ; H┌Sﾗ┘┞ ヮﾗヴデ┌ 
w Gdyni (1920 r.) 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ┣;ゲｷ`ｪ 
CWﾐデヴ;ﾉﾐWｪﾗ Oﾆヴ`ｪ┌ Pヴ┣Wﾏ┞ゲﾍﾗ┘Wｪﾗ 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J E┌ｪWﾐｷ┌ゲ┣; 
Kwiatkowskiego  

に charakteryzuje stan szkolnictwa w II 

Rzeczypospolitej 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾐ;ﾃ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣W ﾐ┌ヴデ┞ ┘ 
kulturze i ゲ┣デ┌IW ﾗHWIﾐW ┘ ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ┌ 
ヮﾗﾉゲﾆｷIｴ ;ヴデ┞ゲデﾙ┘ ┘ ﾗﾆヴWゲｷW 
ﾏｷ`S┣┞┘ﾗﾃWﾐﾐ┞ﾏ 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; I┣┞ﾐﾐｷﾆｷ ┘ヮﾍ┞┘;ﾃEIW ﾐ; 
utrudnienia rozwoju gospodarczego II 

Rzeczypospolitej 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ｪﾍﾙ┘ﾐW ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; ヴWaﾗヴﾏ 
Eugeniusza Kwiatkowskiego 

 

UI┣Wﾑぎ 
に zna daty: 

ヴWaﾗヴﾏ ﾗゴ┘ｷ;デﾗwych w II 

Rzeczypospolitej (1924 r., 1932 r.), 

budowy Centralnego Oﾆヴ`ｪ┌ 
Pヴ┣Wﾏ┞ゲﾍﾗ┘Wｪﾗ ふヱΓンΑ ヴくぶ 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;IｷWぎ Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; 
Gヴ;HゲﾆｷWｪﾗが J;ﾐ┌ゲ┣; J`Sヴ┣WﾃW┘ｷI┣;が 
SデWa;ﾐ; ŻWヴﾗﾏゲﾆｷWｪﾗが Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; 
Reymonta, Juliana Tuwima, 

Witolda Gombrowicza, Brunona 

Schulza 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ﾗﾆヴ`ｪｷ 
ヮヴ┣Wﾏ┞ゲﾍﾗ┘W Pﾗﾉゲﾆｷ ふヮﾗ┣; COPぶ  
に ﾗIWﾐｷ; ヴWaﾗヴﾏ┞ Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; 
Gヴ;HゲﾆｷWｪﾗ ｷ J;ﾐ┌ゲ┣; J`Sヴ┣WﾃW┘ｷI┣; 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ┘ｷﾗSEIW ﾐ┌ヴデ┞ ┘ ヮﾗﾉゲﾆｷWﾃ 
kulturze i sztuce 

に ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾃEI ┣ ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ ┤ヴﾙSWﾍが 
Sﾗﾆﾗﾐ┌ﾃW Hｷﾉ;ﾐゲ┌ ﾗゲｷEｪﾐｷ`J 
gospodarczych II Rzeczypospolitej 

UI┣Wﾑぎ 
に identyfikuje postacie: Zofii 

N;ﾍﾆﾗ┘ゲﾆｷWﾃが M;ヴｷｷ 
DEHヴﾗ┘ゲﾆｷWﾃが AﾐデﾗﾐｷWｪﾗ 
SﾍﾗﾐｷﾏゲﾆｷWｪﾗが E┌ｪWﾐｷ┌ゲ┣; 
Bodo, Poli Negri, Karola 

S┣┞ﾏ;ﾐﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗが Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; 
Ignacego Witkiewicza, 

Wojciecha Kossaka, Leona 

W┞I┣ﾙﾍﾆﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗ 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ﾐ; ヮヴ┣┞ﾆﾍadach 

┌I┣ﾗﾐ┞Iｴ ｷ デ┘ﾙヴIﾙ┘ 
dokonania polskiej nauki i 

kultury okresu 

ﾏｷ`S┣┞┘ﾗﾃWﾐﾐWｪﾗ ┘ 
dziedzinach: matematyki, 

filozofii, socjologii, literatury, 

malarstwa, architektury, 

muzyki, teatru i 

kinematografii 

に ﾗIWﾐｷ; ヴW;ﾉｷ┣;Iﾃ` ヴWaﾗヴﾏ 
Eugeniusza Kwiatkowskiego 

 

 

UI┣Wﾑぎ 
に identyfikuje postacie: Stefana 

Banacha, Romana Ingardena, 

Floriana Znanieckiego, Jana 

Lechonia, Kazimierza 

WｷWヴ┣┞ﾑゲﾆｷWｪﾗが J;ヴﾗゲﾍ;┘; 
Iwaszkiewicza, Brunona 

J;ゲｷWﾑゲﾆｷWｪﾗが J┌ﾉｷ┌ゲ┣; OゲデWヴ┘┞が 
Tadeusza Wendy 

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ゲ┞デ┌;Iﾃ` 
WﾆﾗﾐﾗﾏｷI┣ﾐE Pﾗﾉゲﾆｷ ┣ ｷﾐnymi 

ヴWｪｷﾗﾐ;ﾏｷ E┌ヴﾗヮ┞ ｷ ゴ┘ｷ;デ;が 
┌┘┣ｪﾉ`Sﾐｷ;ﾃEI ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ 
kryzysu gospodarczego w 1923 r. 

i 1929 r. 

 

 

7. Polityka 

zagraniczna  

II 

Rzeczypospolitej 

に ゲ┞デ┌;Iﾃ; ﾏｷ`S┣┞ﾐ;ヴﾗSﾗ┘; 

II Rzeczypospolitej 

に ┌ﾆﾍ;S┞ ┘ R;ヮ;ﾉﾉﾗ ｷ LﾗI;ヴﾐﾗ 

に ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ; ┣;ｪヴ;ﾐｷI┣ﾐ; Pｷﾍゲ┌Sゲﾆｷego 

に ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ; ヴﾙ┘ﾐﾗ┘;ｪｷ  
ｷ ずヴﾙ┘ﾐ┞Iｴ ﾗSﾉWｪﾍﾗゴIｷざ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ぎ 
ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ; ヴﾙ┘ﾐﾗ┘;ｪｷ 
に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ゲEゲｷ;Sﾙ┘ 
II Rzeczypospolitej 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾐ;ﾃ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣W 
cechy polskiej polityki 

zagranicznej w latach 1919に
1939 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐaczenie terminu:  

wojna prewencyjna 

に zna daty: polsko-aヴ;ﾐI┌ゲﾆｷWｪﾗ ┌ﾆﾍ;S┌ 
sojuszniczego (II 1921 r.), traktatu o 

nieagresji z ZSRR (1932 r.), polsko-

niemieckiej deklaracji o niestosowaniu 

przemocy (1934 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J Jﾙ┣Wa; BWIﾆ; 

に charakteryzuje relacje Polski z 

Niemcami oraz ZSRR w okresie 

ﾏｷ`S┣┞┘ﾗﾃWﾐﾐ┞ﾏ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ┌ﾆﾍ;S┌ ┣ R┌ﾏ┌ﾐｷE ふIII 
ヱΓヲヱ ヴくぶが ┌ﾆﾍ;S┌ ┘ R;ヮ;ﾉﾉﾗ ふヱΓヲヲ 
r.), konferencji w Locarno (1925 r.) 

に przedstawia relacje Polski z 

ゲEゲｷ;S;ﾏｷ ﾐ; デﾉW ゲ┞デ┌;Iﾃｷ 
ﾏｷ`S┣┞ﾐ;ヴﾗSﾗ┘Wﾃ 
に oma┘ｷ; ┘ヮﾍ┞┘ SWI┞┣ﾃｷ 
ﾆﾗﾐaWヴWﾐIﾃｷ ﾏｷ`S┣┞ﾐ;ヴﾗSﾗ┘┞Iｴ ﾐ; 
ｪWﾗヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐW ヮﾗﾍﾗ┦WﾐｷW Pﾗﾉゲﾆｷ 
に ﾗﾏ;┘ｷ; ﾆﾗﾐIWヮIﾃ` ヮﾗﾉｷデ┞ﾆｷ 
┣;ｪヴ;ﾐｷI┣ﾐWﾃ Jﾙ┣Wa; Pｷﾍゲ┌S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┌ぎ 
Mｷ`S┣┞ﾏﾗヴ┣W 

に ﾗIWﾐｷ; ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ` ヴﾙ┘ﾐﾗ┘;ｪｷ 
ヮヴﾗ┘;S┣ﾗﾐE ヮヴ┣W┣ Jﾙ┣Wa; 
Pｷﾍゲ┌SゲﾆｷWｪﾗ i jego 

┘ゲヮﾙﾍヮヴ;Iﾗ┘ﾐｷﾆﾙ┘ 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ｪWﾐW┣` ﾆﾗﾐaﾉｷﾆデﾙ┘ 
Pﾗﾉゲﾆｷ ┣ Lｷデ┘E 

ｷ C┣WIｴﾗゲﾍﾗ┘;IﾃE 

 

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

に identyfikuje postacie: 

T;SW┌ゲ┣; Hﾗﾍﾙ┘ﾆｷが H;ﾐゲ; ┗ﾗﾐ 
Moltkego 

- ocenia skutki polityki 

prometejskiej i koncepcji 

Mｷ`S┣┞ﾏﾗヴ┣; Sﾉ; ゲデﾗゲ┌ﾐﾆﾙ┘ 
Pﾗﾉゲﾆｷ ┣ ゲEゲｷ;S;ﾏｷ 

 

8. Polska に ┣;ﾃ`IｷW );ﾗﾉ┣ｷ; UI┣Wﾑぎ UI┣Wﾑぎ UI┣Wﾑぎ UI┣Wﾑぎ UI┣Wﾑぎ  
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w przededniu II 

┘ﾗﾃﾐ┞ ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 
に relacje polsko-litewskie 

に ﾐｷWﾏｷWIﾆｷW ┦ES;ﾐｷ; ┘ﾗHWI Pﾗﾉゲﾆｷ ┘ 
latach 1938に1939 

に ┣;IｷWゴﾐｷWﾐｷW ┘ゲヮﾙﾍヮヴ;I┞  
┣ WｷWﾉﾆE Bヴ┞デ;ﾐｷE ｷ Fヴ;ﾐIﾃE 

に pakt Ribbentrop-Mﾗﾍﾗデﾗ┘ 

に ゲﾗﾃ┌ゲ┣ ┣ WｷWﾉﾆE Bヴ┞デ;ﾐｷE 

に ;ﾆデ┞┘ｷ┣;Iﾃ; ヮﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ ゲヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘; ┘ 
przededniu wojny 

 

 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ぎ 
pakt Ribbentrop-Mﾗﾍﾗデﾗ┘ 

に ┣ﾐ; S;デ` ┣;┘;ヴIｷ; ヮ;ﾆデ┌ 
Ribbentrop-Mﾗﾍﾗデﾗ┘ ふヲン VIII 
1939 r.) 

に charakteryzuje 

postanowienia paktu 

Ribbentrop-Mﾗﾍﾗデﾗ┘  
に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ゲﾗﾃ┌ゲ┣ﾐｷﾆﾙ┘ Pﾗﾉゲﾆｷ 
w przededniu II wojny 

ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 
 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ ゲﾗﾃ┌ゲ┣ 
ｪ┘;ヴ;ﾐI┞ﾃﾐ┞が ずﾆﾗヴ┞デ;ヴ┣ 
WﾆゲデWヴ┞デﾗヴｷ;ﾉﾐ┞ざ  
に ┣ﾐ; S;デ` ヮﾗSヮｷゲ;ﾐｷ; ゲﾗﾃ┌ゲ┣┌ ヮﾗﾉゲﾆﾗ-

brytyjskiego (25 VIII 1939 r.) 

に identyfikuje ヮﾗゲデ;IｷWぎ Jﾙ┣Wa; BWIﾆ;が 
Joachima von Ribbentropa, 

Wｷ;I┣Wゲﾍ;┘; Mﾗﾍﾗデﾗ┘; 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ｪﾍﾙ┘ﾐW ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; 
ヮﾗﾉゲﾆｷWﾃ ヮﾗﾉｷデ┞ﾆｷ ┣;ｪヴ;ﾐｷI┣ﾐWﾃ ┣; I┣;ゲﾙ┘ 
ﾏｷﾐｷゲデヴ; Jﾙ┣Wa; BWIﾆ; 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┤ヴﾙSﾍ; ﾐ;ヮｷ`J ﾏｷ`S┣┞ PﾗﾉゲﾆE 
; ﾃWﾃ ゲEゲｷ;S;ﾏｷ 
 

に ┣ﾐ; S;デ` ┣;ﾃ`Iｷ; );ﾗﾉ┣ｷ; przez 

Pﾗﾉゲﾆ` ふX ヱΓンΒ ヴくぶ 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J Jﾙ┣Wa; 
Lipskiego 

に ヮﾗS;ﾃW ┘ ﾆﾗﾉWﾃﾐﾗゴIｷ 
IｴヴﾗﾐﾗﾉﾗｪｷI┣ﾐWﾃ ﾐ;ﾃ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣W 
wydarzenia polityki zagranicznej 

Polski w latach 1938に1939 

に ocenia znaczenie paktu 

Ribbentrop-Mﾗﾍﾗデﾗ┘ 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ Fundusz Obrony 

Narodowej, Fundusz Obrony 

Morskiej 

に ┣ﾐ; S;デ` ｷﾐI┞SWﾐデ┌ 
ｪヴ;ﾐｷI┣ﾐWｪﾗ ﾏｷ`S┣┞ PﾗﾉゲﾆE ; 
Lｷデ┘E ふヱΓンΒ ヴくぶ  
に ocenia stan uzbrojenia 

polskiej armii w 1939 r. 

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ 
darowizn polskiego 

ゲヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘; ﾐ; ヴ┣WI┣ 
wzmocnienia oHヴﾗﾐﾐﾗゴIｷ ﾆヴ;ﾃ┌ 
ヮヴ┣WS II ┘ﾗﾃﾐE ゴ┘ｷ;デﾗ┘E 

 

  

D┣ｷ;ﾍ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾗ┘┞ぎ II WOJNA ŚWIATOWA  

1. Kampania 

polska 

に prowokacje niemieckie 

ｷ ヮｷWヴ┘ゲ┣W ゲデヴ┣;ﾍ┞ 

に bitwa graniczna 

に Hｷデ┘; ﾐ;S B┣┌ヴE 

に wypowiedzenie wojny Niemcom przez 

WｷWﾉﾆE Bヴ┞デ;ﾐｷ` ｷ Fヴ;ﾐIﾃ` ふずS┣ｷ┘ﾐ; ┘ﾗﾃﾐ;ざ 
na Zachodzie) 

に przebieg kampanii polskiej 

に wkroczenie wojsk sowieckich na ziemie 

II Rzeczypospolitej 

に W┘;ﾆ┌;Iﾃ; ┘ﾍ;S┣ ヮﾗﾉゲﾆｷIｴ Sﾗ R┌ﾏ┌ﾐｷｷ 
に obrona i kapitulacja Warszawy, 

┣;ﾆﾗﾑI┣WﾐｷW ┘;ﾉﾆ 

に ゲデヴ;デ┞ ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ぎ 
wojna Hﾍ┞ゲﾆ;┘ｷI┣ﾐ; ふHﾉｷデ┣ﾆヴｷWｪぶ 

に zna daty: agresji Niemiec na 

Pﾗﾉゲﾆ` ふヱ IX ヱΓンΓ ヴくぶが 
wkroczenia Armii Czerwonej do 

Polski (17 IX 1939 r.) 

に identyfikuje postacie: Adolfa 

HｷデﾉWヴ;が Jﾙ┣Wa; Sデ;ﾉｷﾐ; 

に opisuje etapy wojny obronnej 

Polski 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ ずF;ﾉﾉ 
WWｷゲゲざが Hｷデ┘; ｪヴ;ﾐｷI┣ﾐ;が ずS┣ｷ┘ﾐ; 
┘ﾗﾃﾐ;ざが ｷﾐデWヴﾐﾗ┘;ﾐｷW 

に zna daty: bitwy o Westerplatte (1に7 

IX 1939 r.), wypowiedzenia wojny 

NｷWﾏIﾗﾏ ヮヴ┣W┣ Fヴ;ﾐIﾃ` ｷ WｷWﾉﾆE 
Bヴ┞デ;ﾐｷ` ふン IX ヱΓンΓ ヴくぶが ﾆ;ヮｷデ┌ﾉ;Iﾃｷ 
Warszawy (28 IX 1939 r.)  

に identyfikuje postacie: Henryka 

Sucharskiego, 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 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ﾆｷWヴ┌ﾐﾆｷ ┌SWヴ┣Wﾑ 
armii niemieckiej i radzieckiej 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ ﾆﾉ`ゲﾆｷ Pﾗﾉゲﾆｷ ┘W 
┘ヴ┣Wゴﾐｷ┌ ヱΓンΓ ヴく 
に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ┣HヴﾗSﾐｷ 
wojennych dokonanych w czasie wojny 

obronnej Polski 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ずヮﾗﾉゲﾆｷW TWヴﾏﾗヮｷﾉWざが Kﾗヴヮ┌ゲ 
Ochrony Pogranicza (KOP) 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ  Hｷデ┘┞ ヮﾗS MﾗﾆヴE ふヱ IX 
ヱΓンΓ ヴくぶが Hｷデ┘┞ ヮﾗS Wｷ┣ﾐE ふΒ-10 IX 

ヱΓンΓ ヴくぶが  Hｷデ┘┞ ﾐ;S B┣┌ヴE ふΓ-22 IX 

ヱΓンΓ ヴくぶが ｷﾐデWヴﾐﾗ┘;ﾐｷ; ┘ﾍ;S┣ 
polskich w Rumunii (17/18 IX 1939 

r.), kapitulacji Helu (2 X 1939 r.), 

bitwy pod Kockiem (5 X 1939 r.) 

に identyfikuje postacie: 

Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; R;ｪｷﾐｷゲ;が Franciszka 

Kleeberga 

に przedstawia polityczne i 

ﾏｷﾉｷデ;ヴﾐW ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; ヮﾉ;ﾐ┌ ﾗHヴﾗﾐ┞ 
Polski w 1939 r. 

に opisuje przykﾍ;S┞ Hﾗｴ;デWヴゲデ┘; 
ヮﾗﾉゲﾆｷIｴ ┦ﾗﾍﾐｷWヴ┣┞ 

に omawia wkroczenie wojsk 

sowieckich na terytorium Polski w 

ﾆﾗﾐデWﾆゴIｷW ヮ;ﾆデ┌ RｷHHWﾐデヴﾗヮ-

Mﾗﾍﾗデﾗ┘ 

に omawia decyzje polityczne 

┘ﾍ;S┣ II R┣WI┣┞ヮﾗゲヮﾗﾉｷデWﾃ ﾐ; デﾉW 
┘┞S;ヴ┣Wﾑ ﾏｷﾉｷデ;ヴﾐ┞Iｴ ヮﾗSI┣;ゲ 
kampanii polskiej 

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

Specjalne (Einsatzgruppen) 

に identyfikuje postacie: Heinza 

Guderiana, Tadeusza Kutrzeby, 

Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; Bﾗヴデﾐﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗが 
J┌ﾉｷ┌ゲ┣; Rﾙﾏﾏﾉ;  
に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; ヮﾗﾉｷデ┞ﾆｷ 
Wielkiej Brytanii  

i Francji wobec konfliktu polsko-

niemieckiego 

に ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾃEI ┣ ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ ┤ヴﾙSWﾍが 
ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ゲデﾗゲ┌ﾐWﾆ ゲｷﾍ )SRRが 
Niemiec i Polski 

UI┣Wﾑぎ 
に identyfikuje postacie: 

Fヴ;ﾐIｷゲ┣ﾆ; DEHヴﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗが 
Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; L;ﾐｪﾐWヴ;が Jﾙ┣Wa; 
Unruga 

に ﾗIWﾐｷ; ヮﾗゲデ;┘` ┘ﾍ;S┣ 
ヮﾗﾉゲﾆｷIｴ ┘W ┘ヴ┣Wゴﾐｷ┌ ヱΓンΓ ヴく 

 

2. PﾗSHﾙj Europy 

przez Hitlera 

i Stalina 

に Wﾆゲヮ;ﾐゲﾃ; )┘ｷE┣ﾆ┌ R;S┣ｷWIﾆｷWｪﾗ ふ┘ﾗﾃﾐ; 
┣ｷﾏﾗ┘;が ;ﾐWﾆゲﾃ; ヮ;ﾑゲデ┘ H;ﾍデ┞IﾆｷIｴ 

i Besarabii) 

に ﾐ;ヮ;ゴJ III R┣Wゲ┣┞ ﾐ; D;ﾐｷ` 

ｷ Nﾗヴ┘Wｪｷ` 

に ofensywa niemiecka 

w Europie Zachodniej 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ Hｷデ┘; ﾗ Aﾐｪﾉｷ`が 
kolaboracja 

に zna daty: ataku III Rzeszy na 

Fヴ;ﾐIﾃ` ふﾏ;ﾃ ヱΓヴヰ ヴくぶが Hｷデ┘┞ ﾗ 
Aﾐｪﾉｷ` ふVIIにX 1940 r.) 

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

に ┣ﾐ; S;デ` ﾐ;ヮ;ゴIｷ niemieckiej na 

D;ﾐｷ` ｷ Nﾗヴ┘Wｪｷ` ふIV ヱΓヴヰ ヴくぶが 
┘┞ヮﾗ┘ｷWS┣Wﾐｷ; ヮヴ┣W┣ WﾍﾗIｴ┞ ┘ﾗﾃﾐ┞ 
Francji i Wielkiej Brytanii  

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
┘ﾗﾃﾐ; ┣ｷﾏﾗ┘;が ずF;ll GWﾉHざが 
ヮ;ﾑゲデ┘ﾗ ﾏ;ヴｷﾗﾐWデﾆﾗ┘Wが ヮ;ﾑゲデ┘ﾗ 
VｷIｴ┞が ﾗヮWヴ;Iﾃ; ずLW┘ ﾏﾗヴゲﾆｷざが RAF 

に zna daty: wojny radziecko-

aｷﾑゲﾆｷWﾃ ふXI ヱΓンΓ ヴくにIII 1940 r.), 

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

NｷW┣;ﾉW┦ﾐW P;ﾑゲデ┘ﾗ 
Chorwackie, ustasze 

に ┣ﾐ; S;デ` W┘;ﾆ┌;Iﾃｷ ┘ﾗﾃゲﾆ 
alianckich z Dunkierki (VにVI 

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

Messerschmitt 

に identyfikuje postacie: Carla 

Gustafa Mannerheima, Ante 
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に ﾆﾉ`ゲﾆ; Fヴ;ﾐIﾃｷ 
に ﾗﾆ┌ヮ;Iﾃ; Fヴ;ﾐIﾃｷが ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷW ヮ;ﾑゲデ┘; 

Vichy, utworzenie Komitetu Wolnej Francji 

ｪWﾐく Cｴ;ヴﾉWゲげ; SW G;┌ﾉﾉWげ; 

に Hｷデ┘; ﾗ Aﾐｪﾉｷ` 

に ┘ﾗﾃﾐ; ﾐ; B;ﾍﾆ;ﾐ;Iｴ 

に omawia znaczenie 

┣┘┞Iｷ`ゲデ┘; WｷWﾉﾆｷWﾃ Bヴ┞デ;ﾐｷｷ ｷ 
ﾃWﾃ ゲﾗﾃ┌ゲ┣ﾐｷﾆﾙ┘ ┘ Hｷデ┘ｷW ﾗ 
Aﾐｪﾉｷ` 

(10 V 1940 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J Wｷﾐゲデﾗﾐ; 
Churchilla  

に wskazuje na mapie kierunki agresji 

ゲﾗ┘ｷWIﾆｷWﾃが ﾐｷWﾏｷWIﾆｷWﾃ ｷ ┘ﾍﾗゲﾆｷWﾃ 
に charakteryzuje cele polityki Hitlera i 

Stalina w Europie w latach 1939に1941 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ﾐ;ﾃ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣W S┣ｷ;ﾍ;ﾐｷ; 

wojenne 

w Europie z lat 1939に1941 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ｪﾍﾙ┘ﾐW ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ 
ヮﾗﾆﾗﾐ;ﾐｷ; Fヴ;ﾐIﾃｷ ヮヴ┣W┣ ;ヴﾏｷ` 
ﾐｷWﾏｷWIﾆE ┘  
1940 r. 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ゲﾗﾃ┌ゲ┣ﾐｷﾆﾙ┘ ヮ;ﾑゲデ┘ ﾗゲｷが 
ﾆデﾙヴ┣┞ ヮヴ┣┞ゲデEヮｷﾉｷ Sﾗ ┘ゲヮﾙﾍヮヴ;I┞ ┘ 
latach 1939に1941 

┣;ﾃ`Iｷ; ヴWヮ┌Hﾉｷﾆ H;ﾍデ┞IﾆｷIｴ ヮヴ┣W┣ 
ZSRR (VI 1940 r.), zawieszenia 

Hヴﾗﾐｷ ┘ CﾗﾏヮｷXｪﾐW ふヲヲ VI ヱΓヴヰ ヴくぶが 
;デ;ﾆ┌ WﾍﾗIｴ ﾐ; GヴWIﾃ` ふX ヱΓヴヰ ヴくぶが 
;デ;ﾆ┌ NｷWﾏｷWI ﾐ; J┌ｪﾗゲﾍ;┘ｷ` ｷ 
GヴWIﾃ` ふIV ヱΓヴヱ ヴくぶ 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;IｷWぎ Cｴ;ヴﾉWゲげ; 
SW G;┌ﾉﾉWげ;が HWヴﾏ;ﾐﾐ; Gﾜヴｷﾐｪ; 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; Wﾆゲヮ;ﾐゲﾃ` )SRR ┘ 
latach 1939に1941 

に opisuje kolejne etapy agresji 

Niemiec w latach 1940に1941 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ゲ┞デ┌;Iﾃ` ﾏｷﾉｷデ;ヴﾐE ｷ 
ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐE WｷWﾉﾆｷWﾃ Bヴ┞デ;ﾐｷｷ ｷ 
ﾆヴ;ﾃﾙ┘ SWﾏﾗﾆヴ;デ┞I┣ﾐ┞Iｴ ヮﾗ ﾆﾉ`ゲIW 
Francji 

w 1940 r. 

 

1940 r.) 

に identyfikuje postacie: Vidkuna 

Q┌ｷゲﾉｷﾐｪ;が PｴｷﾉｷヮヮWげ; PYデ;ｷﾐ; 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ゲヮﾗゲﾙH ヮヴ┣Wﾃ`Iｷ; 
kontroli nad republikami 

H;ﾍデ┞Iﾆｷﾏｷ ヮヴ┣W┣ )SRR ┘ ヱΓヴヰ ヴく 
に opisuje przebieg bitwy o 

Aﾐｪﾉｷ`が ┌┘┣ｪﾉ`Sﾐｷ;ﾃEI 
uzbrojenie obu stron konfliktu 

ﾗヴ;┣ ゲ┞デ┌;Iﾃ` ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ I┞wilnej 

Londynu 

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ゲ┞デ┌;Iﾃ` ﾐ; 
B;ﾍﾆ;ﾐ;Iｴ ┘ ﾉ;デ;Iｴ ヱΓンΓに1941 

 

Pavelicia 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW ┣;┘;ヴIｷ; 
zawieszenia broni 

w CompiXgne w czerwcu 1940 

r. 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ 
zniszczenia francuskiej 

morskiej floty wojennej w 

1940 r. 

に ﾗIWﾐｷ; ゲ┞デ┌;Iﾃ` ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐE ┘ 
Europie w 1941 r. 

 

3. Wojna 

Niemiec 

z ZSRR 

に ヮﾉ;ﾐ ずB;ヴH;ヴﾗゲゲ;ざ ｷ ┘┞H┌Iｴ ┘ﾗﾃﾐ┞ 
niemiecko-radzieckiej 

に ┘ｷWﾉﾆ; ┘ﾗﾃﾐ; ﾗﾃI┣┞┤ﾐｷ;ﾐ;が ゲ┌ﾆIWゲ┞ 
NｷWﾏIﾙ┘ Sﾗ ｪヴ┌Sﾐｷ; ヱΓヴヱ ヴく 
に obrona Leningradu 

に bitwa pod Stalingradem 

に Hｷデ┘; ﾐ; Ł┌ﾆ┌ K┌ヴゲﾆｷﾏ 

に ゲデﾗゲ┌ﾐWﾆ ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ I┞┘ｷﾉﾐWﾃ ﾐ; デWヴWﾐ;Iｴ 
┣;ﾃﾏﾗ┘;ﾐ┞Iｴ ヮヴ┣W┣ III R┣Wゲ┣` Sﾗ 
niemieckiego okupanta 

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

ヮﾉ;ﾐ ずB;ヴH;ヴﾗゲゲ;ざ 

に ┣ﾐ; S;デ` ;ｪヴWゲﾃｷ NｷWﾏｷWI ﾐ; 
ZSRR (22 VI 1941 r.) 

に przedstawia etapy wojny 

niemiecko-radzieckiej 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ぎ ┘ｷWﾉﾆ; 
┘ﾗﾃﾐ; ﾗﾃI┣┞┤ﾐｷ;ﾐ; 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ Hｷデ┘┞ ヮﾗS Mﾗゲﾆ┘E ふXIにXII 

1941 r.), bitwy pod Stalingradem (XII 

1942 r. に II 1943 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J GｷWﾗヴｪｷﾃ; Ż┌ﾆﾗ┘; 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ヮヴ┣Wﾍﾗﾏﾗ┘W 
bitwy wojny Niemiec i ZSRR:  pod 

Mﾗゲﾆ┘E ｷ ヮﾗS Sデ;ﾉｷﾐｪヴ;SWﾏ 

に przedstawia uwarunkowania 

ヮヴﾗ┘;S┣Wﾐｷ;  S┣ｷ;ﾍ;ﾑ ┘ﾗﾃWﾐﾐ┞Iｴ ﾐ; 
terenie ZSRR 

に charakteryzuje stﾗゲ┌ﾐWﾆ ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ Sﾗ 
okupanta na zajmowanych terenach 

ヮヴ┣W┣ NｷWﾏIﾙ┘ 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
blokada Leningradu, lend-lease act 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ﾗHﾃ`Iｷ; )SRR ヮﾗﾏﾗIE 
w ramach lend-lease act (VII 1941 

r.), blokady Leningradu (1941-

ヱΓヴヴぶが Hｷデ┘┞ ﾐ; Ł┌ﾆ┌ Kurskim (VII-

VIII 1943 r.)  

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ヮヴ┣Wﾍﾗﾏﾗ┘W 
bitwy wojny Niemiec i ZSRR:  

Hﾉﾗﾆ;S` LWﾐｷﾐｪヴ;S┌ ｷ Hｷデ┘` ﾐ; 
Ł┌ﾆ┌ K┌ヴゲﾆｷﾏ 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヮヴ┣WHｷWｪ S┣ｷ;ﾍ;ﾑ 
wojennych na froncie wschodnim 

w latach  

1941に1943 

に ;ﾐ;ﾉｷ┣┌ﾃW ヮﾗ┘ﾗS┞ ┣Hﾉｷ┦Wﾐｷ; 
Wielkiej Brytanii i USA do ZSRR  

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ヴﾗｪ; ┦┞Iｷ;ざが ﾗヮWヴ;Iﾃ; 
ずC┞デ;SWﾉ;ざが W;aaWﾐ SS ずG;ﾉｷ┣ｷWﾐざ 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J FヴｷSWヴｷIｴ; 
von Paulusa 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ ｷ 
ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ ┣SﾗH┞Iｷ; ヮヴ┣W┘;ｪｷ 
militarnej przez ZSRR 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣naczenie 

デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ K;デｷ┌ゲ┣;が T ンヴが 
T┞ｪヴ┞ゲが P;ﾐデWヴ;が ずヮWヮWゲ┣;ざが Iﾍ-
2 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J RｷIｴ;ヴS; 
Sorgego 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ヮﾗデWﾐIﾃ;ﾍ ┘ﾗﾃWﾐﾐ┞ 
ゲデヴﾗﾐ ﾆﾗﾐaﾉｷﾆデ┌が ｷIｴ デ;ﾆデ┞ﾆ` 
oraz uzbrojenie 

 

4. Polityka 

okupacyjna 

Niemiec 

に ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; ヮﾗﾉｷデ┞ﾆｷ ヴ;ゲﾗ┘Wﾃ 
III Rzeszy 

に pﾗﾉｷデ┞ﾆ; ﾐｷWﾏｷWIﾆ; ┘ﾗHWI Ż┞Sﾙ┘ 

に Holokaust 

に ヮﾗゲデ;┘┞ ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ ┘ﾗHWI Hﾗﾉﾗﾆ;┌ゲデ┌ 

に ruch oporu w krajach okupowanych 

に kolaboracja z okupantem niemieckim 

に zbrodnie hitlerowskie  

w okupowanych krajach 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ ヴ┌Iｴ ﾗヮﾗヴ┌が ｪWデデﾗが 
Holokaust, obozy 

koncentracyjne 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; ヮﾗﾉｷデ┞ﾆｷ 
ヴ;ゲﾗ┘Wﾃ ｴｷデﾉWヴﾗ┘Iﾙ┘ ﾗヴ;┣ 
metody jej realizacji 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ; ヴ;ゲﾗ┘;が ずﾗゲデ;デWI┣ﾐW 
ヴﾗ┣┘ｷE┣;ﾐｷW ﾆ┘Wゲデｷｷ ┦┞Sﾗ┘ゲﾆｷWﾃざが 
gwiazda Dawida, obozy pracy, obozy 

ゴﾏｷWヴIｷが komory gazowe 

に zna daty: konferencji w Wannsee 

(1942 r.), powstania w getcie 

warszawskim (IV 1943 r.) 

に identyfikuje postacie: Adolfa Hitlera, 

Adolfa Eichmanna, Janusza Korczaka 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ┘ヮﾍ┞┘ ｴｷデﾉWヴﾗ┘ゲﾆｷWﾃ 
polityki rasowej  

ｷ ﾐ;ヴﾗSﾗ┘ﾗゴIｷﾗ┘E ﾐ; ヮﾗゲデ;wy 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ずヮヴ┣Wゲデヴ┣Wﾑ ┦┞Iｷﾗ┘;ざ (Lebensraum), 

ずS┣ﾗ;ｴざが ゲ┣ﾏ;ﾉIﾗ┘ﾐｷI┞が  
に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J J;ﾐ; 
Karskiego  

に wskazuje na mapie obozy 

koncentr;I┞ﾃﾐW ｷ ﾗHﾗ┣┞ ┣;ｪﾍ;S┞ ┘ 
Europie i na ziemiach polskich  

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾃ;ﾆｷﾏｷ ゲヮﾗゲﾗH;ﾏｷ 
ﾉ┌SﾐﾗゴJ デWヴWﾐﾙ┘ ﾗﾆ┌ヮﾗ┘;ﾐ┞Iｴ 
ﾐｷﾗゲﾍ; ヮﾗﾏﾗI Ż┞Sﾗﾏ 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾆヴ;ﾃWが ┘ ﾆデﾙヴ┞Iｴ 
ヮﾗ┘ゲデ;ﾍ┞ ヴ┣ES┞ ﾆﾗﾉ;Hﾗヴ┌ﾃEIW ┣ 

UI┣Wﾑぎ 
に wyj;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
Generalny Plan Wschodni, Babi 

J;ヴが ずŻWｪﾗデ;ざが Ż┞Sﾗ┘ゲﾆ; 
Organizacja Bojowa, rodzina 

Uﾉﾏﾙ┘が JWS┘;HﾐWが Pﾗﾐ;ヴ┞が 
RYゲｷゲデ;ﾐIWが デ┣┘く Hｷデ┘;  
o szyny, czetnicy 

に identyfikuje postacie: Josipa 

Broza-Tita, Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; 
Bartoszewskiego 

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ゲ┞デ┌;Iﾃ` ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ 
na terytoriach podbitych przez 

NｷWﾏIﾙ┘ 

UI┣Wﾑぎ 
に identyfikuje postacie: 

J┌ﾉｷ;ﾐ; GヴﾗHWﾉﾐWｪﾗが Dヴ;┥┞ 
Mihailovicia 

に ヮﾗS;ﾃW ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ｷ ﾗIWﾐｷ; 
ヮﾗゲデ;┘┞ Pﾗﾉ;ﾆﾙ┘ ┘ﾗHWI 
Holokaustu 

 

 



Zespół Szkół im┻ Jarosława Iwaszkiewicza  w Sochaczewie 

 
 

9 
 

ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ ﾗﾆ┌ヮﾗ┘;ﾐWﾃ E┌ヴﾗヮ┞ 

に ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾃEI ┣ ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ ┤ヴﾙSWﾍが ﾗﾏ;┘ｷ; 
bilans Holokaustu 

Niemcami oraz kraje, gdzie 

ヴﾗ┣┘ｷﾐEﾍ ゲｷ` ヴ┌Iｴ ﾗヮﾗru 

 

5. Wojna poza 

E┌ヴﾗヮE 

に ｷﾏヮWヴｷ;ﾉﾐW ヮﾉ;ﾐ┞ WﾍﾗIｴﾙ┘が ┘;ﾉﾆｷ ┘ 
Afryce 

に koniec walk w Afryce 

に wojna na Atlantyku w latach 1941に1943 

に ;デ;ﾆ J;ヮﾗﾑI┣┞ﾆﾙ┘ ﾐ; PW;ヴﾉ H;ヴHﾗヴ ｷ 
┣ﾐ;I┣WﾐｷW ヮヴ┣┞ゲデEヮｷWﾐｷ; Sデ;ﾐﾙ┘ 
Zjednoczonych do wojny 

に ofensywa Japonii w Azji 

に zmagania na Pacyfiku  

w latach 1941に1943 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴminu: 

wojna 

na Pacyfiku 

に ┣ﾐ; S;デ` ;デ;ﾆ┌ J;ヮﾗﾐｷｷ ﾐ; USA 
(7 XII 1941 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J Fヴ;ﾐﾆﾉｷﾐ; 
Delano Roosevelta 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ｪﾍﾙ┘ﾐW ゲデヴﾗﾐ┞ 
konfliktu w Afryce i w rejonie 

P;I┞aｷﾆ┌ ﾗヴ;┣ ｷIｴ ﾐ;ﾃ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣W 
cele strategiczne 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ Aaヴｷﾆ; 
Korps, bitwa o Atlantyk, pakt trzech, 

wilcze stada 

に zna daty: podpisania paktu trzech (IX 

1940 r.), ﾗHﾉ`┦Wﾐｷ; TﾗHヴ┌ﾆ┌ ふIVにXI 

1941 r.), bitwy pod El-Alamejn (X-XI 

1942), bitwy o Midway (VI 1942 r.) 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾐ; I┣┞ﾏ ヮﾗﾉWｪ;ﾍﾗ 
strategicznW ┣ﾐ;I┣WﾐｷW ヮﾗゲ┣I┣Wｪﾙﾉﾐ┞Iｴ 
ヴWﾃﾗﾐﾙ┘が H`SEI┞Iｴ デW;デヴWﾏ ┘ﾗﾃﾐ┞ 

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

Boot, lotniskowiec 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ  ;デ;ﾆ┌ WﾍﾗIｴ ﾐ; Eｪｷヮデ 
ふIX ヱΓヴヰ ヴくぶが ﾉESﾗ┘;ﾐｷ; ┘ﾗﾃゲﾆ 
niemieckich w Afryce (II 1941 r.), 

kapitulacji ┘ﾗﾃゲﾆ ┘ﾍﾗゲﾆｷIｴ ｷ 
niemieckich w Afryce (V 1943 r.), 

bitwy na Morzu Koralowym (V 

1942 r.) 

に identyfikuje postacie: Erwina 

Rommla, Dwighta Davida 

Eisenhowera 

に omawia przebieg walk w Afryce i 

Azji 

に ﾗﾏ;┘ｷ; S┣ｷ;ﾍ;ﾐｷ; ┘ﾗﾃWﾐﾐW ﾐ; 
morzach i oceanach 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
opWヴ;Iﾃ; ずTﾗヴIｴざが ﾗヮWヴ;Iﾃ; ずTﾗヴ;ぁ 
Tﾗヴ;ぁ Tﾗヴ;ぁざ 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ┣;ﾃ`Iｷ; A┣ﾃｷ 
Pﾗﾍ┌Sﾐｷﾗ┘ﾗ-Wschodniej przez 

J;ヮﾗﾐｷ` ふヱΓヴヲ ヴくぶが walk o 

Guadalcanal (VIII 1942 r.にII 1943 

r.)   

に identyfikuje postacie: 

BWヴﾐ;ヴS; MﾗﾐデｪﾗﾏWヴ┞げWｪﾗが 
K;ヴﾉ; Dﾜﾐｷデ┣;が Isoroku Yamamoto 

に wymienia i ocenia 

ﾆﾗﾐゲWﾆ┘WﾐIﾃW ┘ﾍEI┣Wﾐｷ; ゲｷ` USA 
do wojny 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗヮｷゲ┌ﾃW デ;ﾆデ┞ﾆ` ｷ ┌┣HヴﾗﾃWﾐｷW 
stron konfliktu w Afryce, Azji 

oraz na morzach i oceanach 

 

 

6. Droga do 

┣┘┞Iｷ`ゲデ┘; 

に powstanie Wielkiej Koalicji 

に ﾆﾗﾐaWヴWﾐIﾃW WｷWﾉﾆｷWﾃ Tヴﾙﾃﾆｷ  
┘ TWｴWヴ;ﾐｷW ｷ J;ﾍIｷW 

に SWゲ;ﾐデ ;ﾉｷ;ﾐデﾙ┘ ﾐ; S┞I┞ﾉｷｷ  
ｷ ┘W Wﾍﾗゲ┣WIｴ 

に ﾗaWﾐゲ┞┘; ヴ;S┣ｷWIﾆ; ﾗS ヱΓヴヴ Sﾗ ヮﾗI┣Eデﾆ┌ 
1945 r. 

に desant w Normandii 

に droga do Berlina i kapitulacja Niemiec 

に ofensywa USA na Dalekim Wschodzie w 

1945 r. 

に ;デ;ﾆ ;デﾗﾏﾗ┘┞ ﾐ; Hｷヴﾗゲ┣ｷﾏ`  
i Nagasaki, kapitulacja Japonii 

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

ﾆﾗ;ﾉｷIﾃ;が ヮﾗヴ┣ESWﾆ ﾃ;ﾍデ;ﾑゲﾆｷ 
に zna daty: podpisania Karty 

atlantyckiej (14 VIII 1941 r.), 

konferencji ﾃ;ﾍデ;ﾑゲﾆｷWﾃ ふヴに11 II 

1945 r.), bezwarunkowej 

kapitulacji III Rzeszy (8 V 1945 

r.)  

に iSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;IｷWぎ Jﾙ┣Wa; 
Stalina, Franklina Delano 

Roosevelta, Winstona 

Churchilla 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ｪWﾐW┣` ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; ｷ 
cele Wielkiej Koalicji 

 

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

konferencja w Teheranie, Wielka 

Tヴﾙﾃﾆ;が ﾗヮWヴ;Iﾃ; ずO┗WヴﾉﾗヴSざが  
デ;ﾆデ┞ﾆ; ず┦;HｷIｴ ゲﾆﾗﾆﾙ┘ざが kamikadze 

に zna daty: konferencji w Teheranie 

(XIにXII ヱΓヴン ヴくぶが ﾉESﾗ┘;ﾐｷ; ┘ﾗﾃゲﾆ 
alianckich na Sycylii (VII 1943 r.), 

operacji Overlord (6 VI 1944 r.), 

zrzucenia bomb atomowych na 

Hｷヴﾗゲ┣ｷﾏ` ｷ N;ｪ;ゲ;ﾆｷ ふヶ ｷ Γ VIII ヱΓヴヵ ヴくぶ, 
bezwarunkowej kapitulacji Japonii (2 

IX 1945 r.) 

に ﾗﾆヴWゴﾉ; SWI┞┣ﾃW ヮﾗSﾃ`デW ヮﾗSI┣;ゲ 
ﾗHヴ;S WｷWﾉﾆｷWﾃ Tヴﾙﾃﾆｷ  
に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヮヴ┣Wﾍﾗﾏﾗ┘W Hｷデ┘┞ II 
┘ﾗﾃﾐ┞ ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ  
w Europie w latach 1943に1945 i 

lokalizuje je na mapie 

 

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

w Casablance,  naloty dywanowe, 

ﾗヮWヴ;Iﾃ; ずM;ヴﾆWデ G;ヴSWﾐざが ﾉｷﾐｷ; 
G┌ゲデ;┘;が W;ﾍ Pﾗﾏﾗヴゲﾆｷ 
に zna daty: konferencji w 

Casablance (I 1943 r.), upadku 

ヴ┣ES┌ Bく M┌ゲゲﾗﾉｷﾐｷWｪﾗ ふVII ヱΓヴン ヴくぶが 
ofensyw Armii Czerwonej na 

froncie wschodnim (VI 1944 r. i I 

1945 r.), bitwy na Morzu 

Fｷﾉｷヮｷﾑゲﾆｷﾏ ふVI ヱΓヴヴ ヴくぶが  
kontrofensywy niemieckiej w 

Ardenach (XII 1944 r.), operacji 

HWヴﾉｷﾑゲﾆｷWﾃ ふIV ヱΓヴヵ ヴくぶが ┣SﾗH┞Iｷ; 
Berlina (2 V 1945 r.) 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW S┣ｷ;ﾍ;ﾐｷ; ﾐ; aヴﾗﾐIｷW 
wschodnim, zachodnim i na 

Pacyfiku w latach 1944に1945 

に charaﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; ヮﾗﾉｷデ┞ﾆｷ 
zagranicznej wielkich mocarstw w 

I┣;ゲｷW II ┘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 
ﾉｷﾐｷ; Gﾗデﾙ┘が ﾏ;ヴｷﾐWゲ 

に zna daty: zawieszenia broni na 

aヴﾗﾐIｷW ┘ﾍﾗゲﾆｷﾏ ふIX ヱΓヴン ヴくぶが 
bitwy o Leyte (X 1944 r.), 

spotkania wojsk ameヴ┞ﾆ;ﾑゲﾆｷIｴ ｷ 
radzieckich w Torgau (IV 1945 r.) 

に identyfikuje postacie: Dwighta 

EｷゲWﾐｴﾗ┘Wヴ;が GWﾗヴｪWげ; P;デデﾗﾐ;が 
Douglasa MacArthura, Alfreda 

Jodla, Wilhelma Keitela, Pietra 

Badoglia, Hirohito 

に ﾗIWﾐｷ; SWI┞┣ﾃ` AﾏWヴ┞ﾆ;ﾐﾙ┘ ﾗ 
┌┦┞Iｷ┌ HﾗﾏH┞ ;デﾗﾏﾗ┘Wﾃ 
przeciwko Japonii 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ゲデヴ;デWｪｷ` ﾗヴ;┣ 
uzbrojenie stron konfliktu 

 

 

  

D┣ｷ;ﾍ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾗ┘┞ぎ POLACY PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ  

1. Okupowana 

Polska 

 

に ヮﾗS┣ｷ;ﾍ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;I┞ﾃﾐ┞ ┣ｷWﾏ ヮﾗﾉゲﾆｷIｴ 
ヮヴ┣W┣ ﾗﾆ┌ヮ;ﾐデﾙ┘ 

に ┘ゲヮﾙﾍヮヴ;I; ﾐｷWﾏｷWIﾆﾗ-radziecka od IX 

1939 r. 

に polityﾆ; III R┣Wゲ┣┞ ┘ﾗHWI Pﾗﾉ;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 GWﾐWヴ;ﾉﾐW 
Gubernatorstwo, deportacja, 

sowietyzacja 

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

ｷ ヮヴ┣┞ﾃ;┤ﾐｷが ﾍ;ヮ;ﾐﾆ;が ┗ﾗﾉﾆゲﾉｷゲデ;が ;ﾆIﾃ; AB 

に ┣ﾐ; S;デ┞ ヮﾗSヮｷゲ;ﾐｷ; ┌ﾆﾍ;S┌ ﾗ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ずｪ;S┣ｷﾐﾙ┘ﾆ;ざが SﾗﾐSWヴ;ﾆデｷﾗﾐ 
ずKヴ;ﾆ;┌ざが ずｪヴ;ﾐ;デﾗ┘; ヮﾗﾉｷIﾃ;ざが 
referendum, paszportyzacja 

UI┣Wﾑぎ 
に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J W;ﾐS┞ 
Wasilewskiej 

に przedstawia przyczyny 

SWヮﾗヴデ;Iﾃｷ Pﾗﾉ;ﾆﾙ┘ ┘ ｪﾍEH )SRR 

UI┣Wﾑぎ 
に podaje nazwiska 

┣;ゲﾍ┌┦ﾗﾐ┞Iｴ ﾗゲﾙHが ﾆデﾙヴW ゲデ;ﾍ┞ 
ゲｷ` ﾗaｷ;ヴ;ﾏｷ デerroru 

niemieckiego i radzieckiego 
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(eksterminacja elity narodowej, zbrodnie 

Sﾗﾆﾗﾐ┞┘;ﾐW ┣; ┘ﾆヴ;I┣;ﾃEIE ;ヴﾏｷE 
ﾐｷWﾏｷWIﾆEが ┘┞ゲｷWSﾉWﾐｷ;が ┘┞┘ﾙ┣ﾆｷ Sﾗ ヮヴ;I┞  
w Niemczech) 

に ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ; )SRR ┘ﾗHWI Pﾗﾉ;ﾆﾙ┘ 

に SWヮﾗヴデ;IﾃW ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ ヮﾗﾉゲﾆｷWﾃ ┘ ｪﾍEH )SRR  

に ┣HヴﾗSﾐｷ; ﾆ;デ┞ﾑゲﾆ; 

に wskazuje na mapie tereny 

ヮﾗS ﾗﾆ┌ヮ;IﾃE ﾐｷWﾏｷWIﾆE  
ｷ ヴ;S┣ｷWIﾆE 

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ｪﾍﾙ┘ﾐW IWﾉW 
niemieckiej i radzieckiej polityki 

okupacyjnej 

 

granicach 

ｷ ヮヴ┣┞ﾃ;┤ﾐｷ ふヲΒ IX ヱΓンΓ ヴくぶが ;ﾆIﾃｷ AB ふVに
VI ヱΓヴヰ ヴくぶが ┣HヴﾗSﾐｷ ﾆ;デ┞ﾑゲﾆｷWﾃ ふIVにV 

1940 r.) 

に wskazuje na mapie miejsca: 

ﾏ;ゲﾗ┘┞Iｴ Wｪ┣Wﾆ┌Iﾃｷ Pﾗﾉ;ﾆﾙ┘ ヮﾗS 
oﾆ┌ヮ;IﾃE ﾐｷWﾏｷWIﾆE ﾗヴ;┣ ┣ゲ┞ﾍWﾆ ｷ ﾆ;┤ﾐｷ 
ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ ヮﾗﾉゲﾆｷWﾃ ┘ )SRR 

に ヮﾗS;ﾃW ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ デWヴヴﾗヴ┌ 
radzieckiego i niemieckiego 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヮヴ┣WHｷWｪ ┣HヴﾗSﾐｷ ﾆ;デ┞ﾑゲﾆｷWﾃ 
 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ SﾗﾐSWヴ;ﾆデｷﾗﾐ ずKヴ;ﾆ;┌ざ 
(XI 1939 r.), paszportyzacji (1940 

ヴくぶが SWヮﾗヴデ;Iﾃｷ Pﾗﾉ;ﾆﾙ┘ ┘ ｪﾍEH 
ZSRR (II, IV i VI 1940 r. oraz V/VI 

1941 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J H;ﾐゲ; Fヴ;ﾐﾆ; 

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ﾐｷWﾏｷWIﾆE ｷ ヴ;S┣ｷWIﾆE 
ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ` ﾗﾆ┌ヮ;I┞ﾃﾐE wobec 

ゲヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘; ヮﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ  
に opisuje warunki transportu i 

┦┞Iｷ; SWヮﾗヴデﾗ┘;ﾐ┞Iｴ 

  

2. Wﾍ;S┣W 
polskie podczas  

II wojny 

ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 
 

に ヮﾗﾉゲﾆｷ ヴ┣ES ﾐ; Wﾏｷｪヴ;Iﾃｷ 
に PﾗﾉゲﾆｷW P;ﾑゲデ┘ﾗ 

Podziemne 

に ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐW ヮﾗS┣ｷ;ﾍ┞ ヴ┌Iｴ┌ ﾗヮﾗヴ┌ 

に ┌ﾆﾍ;S SｷﾆﾗヴゲﾆｷにMajski 

に ┌ﾃ;┘ﾐｷWﾐｷW ┣HヴﾗSﾐｷ ﾆ;デ┞ﾑゲﾆｷWﾃが ┣Wヴ┘;ﾐｷW 
przez ZSRR stosuﾐﾆﾙ┘ ┣ ヴ┣ESWﾏ ヮﾗﾉゲﾆｷﾏ 

に katastrofa gibraltarska, 

ﾗHﾃ`IｷW a┌ﾐﾆIﾃｷ ヮヴWﾏｷWヴ; 

ヮヴ┣W┣ Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; Mｷﾆﾗﾍ;ﾃI┣┞ﾆ; 

に ヮﾗ┘ﾗﾍ;ﾐｷW ヮﾗﾉゲﾆｷIｴ ┘ﾍ;S┣ 

komunistycznych w ZSRR 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ ヴ┣ES Wﾏｷｪヴ;I┞ﾃﾐ┞が 
PﾗﾉゲﾆｷW P;ﾑゲデ┘ﾗ PﾗS┣ｷWﾏﾐW 

に identyfikuje postaJ 
Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; SｷﾆﾗヴゲﾆｷWｪﾗ 

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴJ 
PﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ P;ﾑゲデ┘; 
Podziemnego 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
DWﾉWｪ;デ R┣ES┌ RP ﾐ; Kヴ;ﾃが Aヴﾏｷ; 
Kヴ;ﾃﾗ┘; ふAKぶが R;S; JWSﾐﾗゴIｷ 
Narodowej (RJN), partyzantka, 

ゲ;Hﾗデ;┦が S┞┘Wヴゲﾃ;が ┌ﾆﾍ;S Sｷﾆﾗヴゲﾆｷ-
Majski, armia Andersa, sprawa 

ﾆ;デ┞ﾑゲﾆ;が ﾆ;デ;ゲデヴﾗa; ｪｷHヴ;ﾉデ;ヴゲﾆ; 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; ヴ┣ES┌ 
Wﾏｷｪヴ;I┞ﾃﾐWｪﾗ ふIX ヱΓンΓ ヴくぶが ┌ﾆﾍ;S┌ 
SikorskiにMajski (30 VII 1941 r.), 

powstania AK (II 1942 r.), powstania 

RJN ふI ヱΓヴヴ ヴくぶが ┣Wヴ┘;ﾐｷ; ゲデﾗゲ┌ﾐﾆﾙ┘ 
ヴ┣ES┌ Wﾏｷｪヴ;I┞ﾃﾐWｪﾗ ┣ )SRR ふヲヵ IV 

1943 r.), katastrofy gibraltarskiej (4 VII 

1943 r.) 

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 Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; AﾐSWヴゲ;が 
Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; Mｷﾆﾗﾍ;ﾃI┣┞ﾆ; 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; 
ヮﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ ヴ┣ES┌ Wﾏｷｪヴ;I┞ﾃﾐWｪﾗ 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; ┌ﾆﾍ;S┌ Sｷﾆﾗヴゲﾆｷに
Majski 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ ｷ ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ 
┣Wヴ┘;ﾐｷ; ヮヴ┣W┣ )SRR ゲデﾗゲ┌ﾐﾆﾙ┘ 
S┞ヮﾉﾗﾏ;デ┞I┣ﾐ┞Iｴ ┣ ヮﾗﾉゲﾆｷﾏ ヴ┣ESWﾏ 
emigracyjnym w Londynie 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ﾗSS┣ｷ;ﾍ H┌H;ﾉ;が Sﾍ┌┦H; )┘┞Iｷ`ゲデ┘┌ 
Pﾗﾉゲﾆｷ ふS)Pぶが )┘ｷE┣Wﾆ W;ﾉﾆｷ 
Zbrojnej (ZWZ), cichociemni, 

Kedyw, Polska Partia Robotnicza 

(PPR), Krajowa Rada Narodowa 

(KRN), Armia Ludowa (AL) 

に zna daty: powstania ZWZ (XI 

1939 r.), powstania PPR (I 1942 r.), 

powstania KRN (XII 1943 r./I 1944 

r.) 

に identyfikuje postacie: Henryka 

DﾗHヴ┣;ﾑゲﾆｷWｪﾗが SデWa;ﾐ; Gヴﾗデ;-

Roweckiego, Tadeusza 

Komorowskiego-Bora, Kazimierza 

Sosnkowskiego 

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ﾐ;ﾃ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣W 
;ﾆIﾃW )W)が ヮヴ┣Wﾆゲ┣デ;ﾍIﾗﾐWｪﾗ ┘ AK 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ ┘┞ﾃゴIｷ; ┣ )SRR 
Aヴﾏｷｷ PﾗﾉゲﾆｷWﾃ ｪWﾐく Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; 
Andersa 

に opisuje polityczne skutki 

katastrofy gibraltarskiej  

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; デ┘ﾗヴ┣EIW ゲｷ` ┘ )SRR ｷ 
┘ ﾆヴ;ﾃ┌ ﾗゴヴﾗSﾆｷ ヮヴ┣┞ゲ┣ﾍ┞Iｴ ヮﾗﾉゲﾆｷIｴ 
┘ﾍ;S┣ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷゲデ┞I┣ﾐ┞Iｴ 

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ヮﾗゲデ;┘` ヮﾗﾉゲﾆｷIｴ 
ﾆﾗﾏ┌ﾐｷゲデﾙ┘  
┘ I┣;ゲｷW II ┘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 
R;S; N;ヴﾗSﾗ┘; RPが BIPが )┘ｷE┣Wﾆ 
Odwetu, organizacja ずW;Iｴﾉ;ヴ┣ざが 
Polityczny Komitet 

Porozumiewawczy (PKP), Grupa 

IﾐｷIﾃ;デ┞┘ﾐ;が )┘ｷE┣Wﾆ P;デヴｷﾗデﾙ┘ 
Polskich (ZPP) 

に ┣ﾐ; S;デ` ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; )PP ふIII 
1943 r.) 

に identyfikuje postacie: Augusta 

Eﾏｷﾉ; FｷWﾉSﾗヴa;が MｷIｴ;ﾍ; 
Karaszewicza-Tokarzewskiego, 

Cyryla Ratajskiego, Franza 

Kutschery 

に ﾗIWﾐｷ; ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ` SｷﾆﾗヴゲﾆｷWｪﾗ 
┘ﾗHWI )SRR ﾗヴ;┣ ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ` 
WｷWﾉﾆｷWﾃ Tヴﾙﾃﾆｷ ┘ﾗHWI ゲヮヴ;┘┞ 
polskiej 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;IｷWぎ P;┘ﾍ; 
Findera, Marcelego Nowotki, 

)┞ｪﾏ┌ﾐデ; BWヴﾉｷﾐｪ;が BﾗﾉWゲﾍ;┘; 
Bieruta, Franza Kutschery 

に wielostronnie, z 

┌┘┣ｪﾉ`Sﾐｷeniem sytuacji 

┘W┘ﾐ`デヴ┣ﾐWﾃ ｷ ┣W┘ﾐ`デヴ┣ﾐWﾃが 
ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴJ 
ヮﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ ヴ┣ES┌ 
emigracyjnego 

 

 

3. SヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘ﾗ 
polskie pod 

ﾗﾆ┌ヮ;IﾃE 

に ┘;ﾉﾆ; ﾗﾆ┌ヮ;ﾐデﾙ┘  
┣ ヮﾗﾉゲﾆﾗゴIｷE ｷ ヴ;H┌ﾐWﾆ S┣ｷWIｷ 
に ┣;ｪﾍ;S; ヮﾗﾉゲﾆｷIｴ Ż┞Sﾙ┘ 

に ゲヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘ﾗ ヮﾗﾉゲﾆｷW ヮﾗS ﾗﾆ┌ヮ;IﾃE 
ﾐｷWﾏｷWIﾆE 

に ヮﾗゲデ;┘┞ ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ ┘ﾗHWI ﾗﾆ┌ヮ;ﾐデﾙ┘  

に konflikty etniczne 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ぎ 
┣ゲ┞ﾍﾆｷ 
に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW IWﾉW ﾗヴ;┣ ﾏWデﾗS┞ 
polityki niemieckiej  

i radzieckiej w okupowanej 

Polsce 

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

Sヮヴ;┘ｷWSﾉｷ┘┞ ┘ゴヴﾙS N;ヴﾗSﾙ┘ Ś┘ｷ;デ; 

に zna daty: wybuchu powstania w 

getcie warszawskim (19 IV 1943 r.), 

ヴ┣W┣ｷ ┘ﾗﾍ┞ﾑゲﾆｷWﾃ ふヱΓヴン ヴくぶ 
に identyfikuje postacie:  Marka 

UI┣Wﾑぎ 
に wymienia znaczenie terminu: 

Uﾆヴ;ｷﾑゲﾆ; Pﾗ┘ゲデ;ﾑI┣; Aヴﾏｷ; ふUPAぶ 

に zna daty: powstania UPA (1942 

r.), ヮ;┤S┣ｷWヴﾐｷﾆ ヱΓンΓ ヴくが ﾏ;ヴ┣WI 
1940 r., listopad 1942 r., 17 marca 

1942 r., IVにV 1943 r., lipiec 1943 r. 

UI┣Wﾑぎ 
に identyfikuje postacie: Szmula 

)┞ｪｷWﾉHﾗﾃﾏ;が J┑ヴｪWﾐ; Sデヴﾗﾗヮ; 

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ゲ┞デ┌;Iﾃ` ｷ ヮﾗゲデ;┘` 
narodu polskiego wobec 

ﾗﾆ┌ヮ;ﾐデﾙ┘ ┣ ゲ┞デ┌;IﾃE ｷ 
postawami innych europejskich 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗIWﾐｷ; ゲデﾗゲ┌ﾐWﾆ ヮ;ﾑゲデ┘ 
zachodnich do Holokaustu 
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na Kresach Wschodnich (konflikt na 

Wﾗﾍ┞ﾐｷ┌ぶ 

 Edelmana, 

Ireny Sendlerowej 

に ;ﾐ;ﾉｷ┣┌ﾃW ゲデヴ;デ┞ ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ ┦┞Sﾗ┘ゲﾆｷWﾃ 
na ziemiach polskich na podstawie 

ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ ┤ヴﾙSWﾍ 
に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ┘;ﾉﾆ` ┣ ヮﾗﾉゲﾆﾗゴIｷE 
ヮヴﾗ┘;S┣ﾗﾐE ヮヴ┣W┣ ﾗH┌ ﾗﾆ┌ヮ;ﾐデﾙ┘ 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ` ﾗﾆ┌ヮ;ﾐデ; 
┘ﾗHWI ﾐ;ヴﾗS┌ ┦┞Sﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗ 

に wskazuje na mapie miejsca 

ﾐｷWﾏｷWIﾆｷIｴ ﾗHﾗ┣ﾙ┘ 
ﾆﾗﾐIWﾐデヴ;I┞ﾃﾐ┞Iｴ ｷ ﾗHﾗ┣ﾙ┘ ゴﾏｷWヴIｷ 
na ziemiach polskich 

に opisuje przebieg powstania  

w getcie warszawskim 

に przedstawia metody 

WﾆゲデWヴﾏｷﾐ;Iﾃｷ ﾐ;ヴﾗS┌ ┦┞Sﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗ 

に opisuje przyczyny i przebieg 

konfliktu polsko-┌ﾆヴ;ｷﾑゲﾆｷWｪﾗ ﾐ; 
Kresach Wschodnich 

ﾐ;ヴﾗSﾙ┘ ┘ﾗHWI ﾗﾆ┌ヮ;ﾐデﾙ┘ 

4. Powstanie 

warszawskie 

に ヮﾉ;ﾐ ずB┌ヴ┣;ざ ｷ ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ 

powstania warszawskiego 

に wybuch powstania 

に ヮヴ┣WHｷWｪ ｷ ┣;ﾆﾗﾑI┣Wﾐie walk 

ヮﾗ┘ゲデ;ﾑI┣┞Iｴ 

に ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ; WｷWﾉﾆｷWﾃ Tヴﾙﾃﾆｷ 
wobec powstania 

に skutki powstania 

に ocena powstania 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ぎ  
ｪﾗS┣ｷﾐ; ずWざ 

に ┣ﾐ; S;デ` ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; 
warszawskiego (1 VIIIに2 X 1944 

r.) 

に przedstawia przyczyny i 

opisuje skutki powstania 

warszawskiego 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ぎ ヮﾉ;ﾐ 
ずB┌ヴ┣;ざが ┣ヴ┣┌デ┞ 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J T;SW┌ゲ┣; 
Komorowskiego-Bora 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾐ; I┣┞ﾏ ヮﾗﾉWｪ;ﾍ ヮﾉ;ﾐ 
ずB┌ヴ┣;ざ 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ヮヴ┣WHｷWｪ ┘;ﾉﾆ ヮﾗ┘ゲデ;ﾑI┣┞Iｴ 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J AﾐデﾗﾐｷWｪﾗ 
Cｴヴ┌ゴIｷWﾉ;-Montera 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ゲヮﾗゲﾙH デヴ;ﾆデﾗ┘;ﾐｷ; 
ﾃWﾑIﾙ┘ ｷ ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ I┞┘ｷﾉﾐWﾃ ヮヴ┣W┣ 
obie strony konfliktu 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ヮﾗゲデ;┘` ┘ｷWﾉﾆｷIｴ 
mocarstw wobec 

powstania warszawskiego 

 

UI┣Wﾑぎ 
に identyfikuje postacie: Augusta 

Emila Fieldorfa, Ericha von dem 

Bacha-Zelewskiego, Ludwiga 

Fischera 

に ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾃEI ┣ ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ ┤ヴﾙSWﾍが 
ﾗHﾃ;ゴﾐｷ; S┞ゲヮヴﾗヮﾗヴIﾃW ┘ 
┌┣HヴﾗﾃWﾐｷ┌ ヮﾗ┘ゲデ;ﾑIﾙ┘ ｷ ┘ﾗﾃゲﾆ 
niemieckich 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗIWﾐｷ; SWI┞┣ﾃ` ┘ﾍ;S┣ 
polskiego podziemia 

Sﾗデ┞I┣EIE ┘┞H┌Iｴ┌ 
ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ;が ┌┘┣ｪﾉ`Sﾐｷ;ﾃEI 
ゲ┞デ┌;Iﾃ` ﾏｷ`S┣┞ﾐ;ヴﾗSﾗ┘E ｷ 
┘W┘ﾐ`デヴ┣ﾐE 

 

5. Polacy 

w koalicji anty-

hitlerowskiej 

に ヮﾗI┣Eデﾆｷ PﾗﾉゲﾆｷIｴ Sｷﾍ )Hヴﾗﾃﾐ┞Iｴ 

に walki o Narwik 

に polscy lotnicy w bitwie  

ﾗ Aﾐｪﾉｷ` 

に ヴﾗ┣H┌Sﾗ┘; PﾗﾉゲﾆｷIｴ Sｷﾍ )Hヴﾗﾃﾐ┞Iｴ 

に armia Andersa 

に walki w Afryce 

に Pﾗﾉ;I┞ ヮﾗSI┣;ゲ ┘;ﾉﾆ ┘W Wﾍﾗゲ┣WIｴ ｷ 
Francji oraz Belgii, Holandii i Niemczech 

に S┣ｷ;ﾍ;ﾐｷ; PﾗﾉゲﾆｷWﾃ M;ヴ┞ﾐ;ヴﾆｷ WﾗﾃWﾐﾐWﾃ 
に ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷW ┘ )SRR ┣;ﾉE┦ﾆﾙ┘ Wﾗﾃゲﾆ; 
PﾗﾉゲﾆｷWｪﾗ ﾗヴ;┣ ﾃWｪﾗ S┣ｷ;ﾍ;ﾐｷ; ┣HヴﾗﾃﾐW 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ PﾗﾉゲﾆｷW Sｷﾍ┞ )HヴﾗﾃﾐW 
na Zachodzie, Wojsko Polskie w 

ZSRR 

に wymienia miejsca 

ﾐ;ﾃ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣┞Iｴ HｷデW┘ II ┘ojny 

ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ ┣ ┌S┣ｷ;ﾍWﾏ Pﾗﾉ;ﾆﾙ┘ 
(walki o Narwik, bitwa 

ﾗ Aﾐｪﾉｷ`が ﾗHﾉ`┦WﾐｷW TﾗHヴ┌ﾆ┌が 
Monte Cassino, Arnhem) 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ぎ Aヴﾏｷ; 
Polska w ZSRR 

に zna daty: walk o Narvik (1940 r.), 

walk o Tobruk (1941 r.), walk o Monte 

Cassino (V 1944 r.), bitwy pod Lenino 

(X 1943 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; 
Andersa 

に wymienia polskie formacje 

┘ﾗﾃゲﾆﾗ┘W ┌I┣WゲデﾐｷI┣EIW ┘ 
ﾐ;ﾃ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣┞Iｴ Hｷデ┘;Iｴ II ┘ﾗﾃﾐ┞ 
ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 
 

UI┣Wﾑぎ 
に zna daty: podpisania umowy o 

powstaniu armii polskiej w ZSRR 

(VIII 1941 r.), ewakuacji armii gen. 

W. Andersa z ZSRR (1942 r.), 

powstania armii gen. Z. Berlinga w 

ZSRR (V 1943 r.), bitwy pod Falaise 

ふV ヱΓヴヴ ヴくぶが ┌S┣ｷ;ﾍ┌ ┘ﾗﾃゲﾆ ヮﾗﾉゲﾆｷIｴ 
w operacji Market-Garden (IX 

1944 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;IｷWぎ Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; 
M;I┣ﾆ;が Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; Kﾗヮ;ﾑゲﾆｷWｪﾗが 
Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; Sﾗゲ;Hﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗが 
Zygmunta Berlinga 

に opisuje szlak bojowy polskich 

jednostek wojsko┘┞Iｴ ┘;ﾉI┣EI┞Iｴ 
ﾐ; ﾉES┣ｷWが ﾐ; ﾏﾗヴ┣┌ ｷ ┘ ヮﾗ┘ｷWデヴ┣┌ 
na wszystkich frontach II wojny 

ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┣ﾐ; S;デ`ぎ ┣SﾗH┞Iｷ; Bﾗﾉﾗﾐｷｷ ふIV 
1945 r.)  

に identyfik┌ﾃW ヮﾗゲデ;IｷWぎ MｷIｴ;ﾍ; 
Roli-Ż┞ﾏｷWヴゲﾆｷWｪﾗが K;ヴﾗﾉ; 
Ś┘ｷWヴI┣W┘ゲﾆｷWｪﾗ 

に opisuje problemy i sukcesy 

polskich formacji wojskowych w 

ﾆﾗﾐデWﾆゴIｷW ゲ┞デ┌;Iﾃｷ ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐﾗ-

militarnej podczas II wojny 

ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 
に ﾗIWﾐｷ; ┌S┣ｷ;ﾍ Pﾗﾉ;ﾆﾙ┘ ┘ 
walkach na frontach II wojny 

ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wj 

UI┣Wﾑぎ 
に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ﾆ;Sヴ` 
Sﾗ┘ﾙSI┣E PﾗﾉゲﾆｷIｴ Sｷﾍ 
Zbrojnych na Zachodzie oraz 

Wojska Polskiego 
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D┣ｷ;ﾍ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾗ┘┞ぎ POLSKA I ŚWIAT PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ  

1. Nﾗ┘┞ ヮﾗS┣ｷ;ﾍ 
ゴ┘ｷ;デ; 

に konferencja w Poczdamie 

に reparacje powojenne 

に bilans wojny 

に trakデ;デ┞ ヮﾗﾆﾗﾃﾗ┘W ┣ B┌ﾍｪ;ヴｷEが WﾍﾗIｴ;ﾏｷが 
R┌ﾏ┌ﾐｷEが W`ｪヴ;ﾏｷ ｷ Fｷﾐﾉ;ﾐSｷE 

に powstanie ONZ 

に ekspansja komunizmu  

┘ E┌ヴﾗヮｷWが ┦Wﾉ;┣ﾐ; ﾆ┌ヴデ┞ﾐ; 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ ゲデヴWa; ﾗﾆ┌ヮ;I┞ﾃﾐ;が 
Oヴｪ;ﾐｷ┣;Iﾃ; N;ヴﾗSﾙ┘ 
Zjednoczonych 

に ┣ﾐ; S;デ`ぎ ﾆﾗﾐaWヴWﾐIﾃｷ 
┣;ﾍﾗ┦┞IｷWﾉゲﾆｷWﾃ ON) ふ IV ヱΓヴヵ ヴくぶが 
konferencji poczdamskiej (VII-

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ヮ;ヴ;IﾃWが R;S; BW┣ヮｷWI┣Wﾑゲデ┘; ON)が 
)ｪヴﾗﾏ;S┣WﾐｷW Oｪﾙﾉﾐe ONZ, sekretarz 

generalny ONZ, Powszechna deklaracja 

ヮヴ;┘ I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ;が ず┦Wﾉ;┣ﾐ; ﾆ┌ヴデ┞ﾐ;ざが 
doktryna Trumana, plan Marshalla 

(Europejski Plan Odbudowy), 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ  
Karデ; N;ヴﾗSﾙ┘ )ﾃWSﾐﾗI┣ﾗﾐ┞Iｴが 
┌ﾆﾍ;S S┘┌HｷWｪ┌ﾐﾗ┘┞ 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ヮヴ┣Wﾃ`Iｷ; ┘ﾍ;S┣┞ ヮヴ┣W┣ 
ヴW┦ｷﾏ┞ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷゲデ┞I┣ﾐW ┘ 
ヮ;ﾑゲデ┘;Iｴ E┌ヴﾗヮ┞ ŚヴﾗSﾆﾗ┘ﾗ-

WゲIｴﾗSﾐｷWﾃ ｷ Pﾗﾍ┌Sﾐｷﾗ┘Wﾃ ふヱΓヴヴ-

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; Mｷﾐｷゲデヴﾙ┘ 

Spraw Zagranicznych,  

Organizacja Europejskiej 

Wゲヮﾙﾍヮヴ;I┞ GﾗゲヮﾗS;ヴI┣Wﾃ 
(OEEC) 

に ┣ﾐ; S;デ` ヮﾗ┘ﾗﾍ;ﾐｷ; 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ 
zmierzchu dawnych 

mocarstw: Wielkiej Brytanii i 

Fヴ;ﾐIﾃｷが ﾗS┘ﾗﾍ┌ﾃEI ゲｷ` Sﾗ ｷIｴ 
ゲ┞デ┌;Iﾃｷ ┘W┘ﾐ`デヴ┣ﾐWﾃ ｷ 
ﾏｷ`S┣┞ﾐ;ヴﾗSﾗ┘Wﾃ 
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に ヴW;ﾆIﾃ; );IｴﾗS┌ ﾐ; ヮﾗ┘ﾗﾃWﾐﾐE 
Wﾆゲヮ;ﾐゲﾃ` ﾆﾗﾏ┌ﾐｷ┣ﾏ┌ ふSﾗﾆデヴ┞ﾐ; Tヴ┌ﾏ;ﾐ;が 
plan Marshalla, powstanie NATO) 

に zmierzch dawnych mocarstw: Francji i 

Wielkiej Brytanii 

に mocarstwowa pozycja USA  

ｷ )SRR ﾐ; ;ヴWﾐｷW ﾏｷ`S┣┞ﾐ;ヴﾗSﾗ┘Wﾃ 

VIII 1945 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;IｷWぎ Jﾙ┣Wa; 
Sデ;ﾉｷﾐ;が H;ヴヴ┞げWｪﾗ Tヴ┌ﾏ;ﾐ; 

に wymienia postanowienia 

konferencji  

w Poczdamie 

に przedstawia cele ONZ 

Organizacja Paktu 

PﾙﾍﾐﾗIﾐﾗ;デﾉ;ﾐデ┞Iﾆｷego (NATO), zimna 

wojna 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ﾗｪﾍﾗゲ┣Wﾐｷ; Sﾗﾆデヴ┞ﾐ┞ 
Trumana (III 1ΓヴΑ ヴくぶが ﾗｪﾍﾗゲ┣Wﾐｷ; Pﾉ;ﾐ┌ 
Marshalla (VI 1947 r.), uchwalenia 

Pﾗ┘ゲ┣WIｴﾐWﾃ SWﾆﾉ;ヴ;Iﾃｷ ヮヴ;┘ I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; 
(1948 r.), powstania NATO (IV 1949 r.) 

に identyfikuje postacie: Winstona 

Cｴ┌ヴIｴｷﾉﾉ;が CﾉWﾏWﾐデ; AデデﾉWWが GWﾗヴｪWげ; 
Marshalla 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ヮﾗS┣ｷ;ﾍ E┌ヴﾗヮ┞ 
n; Hﾉﾗﾆ ┣;IｴﾗSﾐｷ ｷ ┘ゲIｴﾗSﾐｷ ふ┦Wﾉ;┣ﾐE 
ﾆ┌ヴデ┞ﾐ`ぶ 
に przedstawia bilans II wojny 

ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ ﾗSﾐﾗゴﾐｷW ゲデヴ;デ ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ ｷ 
┣ﾐｷゲ┣I┣Wﾑ 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ` ON) ｷ ﾃWﾃ 
S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴJ ┘ ﾗﾆヴWゲｷW ヮﾗ┘ﾗﾃWﾐﾐ┞ﾏ 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ｪWﾐW┣` ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; NATO 

ヱΒヴΒぶが ヮﾗSヮｷゲ;ﾐｷ; K;ヴデ┞ ﾐ;ヴﾗSﾙ┘ 
Zjednoczonych (VI 1945 r.), 

ヮヴ┣Wﾏﾙ┘ｷWﾐｷ; Wく Cｴ┌ヴIｴｷﾉﾉ; ┘ 
Fulton (III 1946 r.), podpisania 

デヴ;ﾆデ;デﾙ┘ ヮﾗﾆﾗﾃﾗ┘┞Iｴ ┣ 
sojusznikami III Rzeszy (II 1947 r.) 

に wskazuje na mapie zmiany 

terytorialne w Europie po II wojnie 

ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 
に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; Sﾍ┌ｪﾗa;ﾉﾗ┘W ゲﾆ┌デﾆｷ 
II ┘ﾗﾃﾐ┞ ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ Sﾗﾏｷﾐ;Iﾃｷ 
USA i ZSRR  

w ヮﾗ┘ﾗﾃWﾐﾐ┞ﾏ ゴ┘ｷWIｷW  
に omawia proces ekspansji 

komunizmu w Europie 

に wielostronnie prezentuje 

przyczyny i przejawy zimnej wojny 

 

Organizacji Europejskiej 

Wゲヮﾙﾍヮヴ;I┞ GﾗゲヮﾗS;ヴI┣Wﾃ ふヱΓヵヱ 
r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J KﾉWﾏWﾐデ; 
Gottwalda 

に charakteryzuje zasady 

ヮﾗS┣ｷ;ﾍ┌ ヴWヮ;ヴ;Iﾃｷ ﾐｷWﾏｷWIﾆｷIｴ 
ヮﾗﾏｷ`S┣┞ ;ﾉｷ;ﾐデﾙ┘ 

に ﾗIWﾐｷ; ヴﾗﾉ` Sﾗﾆデヴ┞ﾐ┞ Tヴ┌ﾏ;ﾐ;  
i planu Marshalla w dziejach 

ゴ┘ｷ;デ; 

に ocenia znaczenie powstania 

ONZ i NATO 

2. PﾗI┣Eデﾆｷ 
┘ﾍ;S┣┞ 
ﾆﾗﾏ┌ﾐｷゲデﾙ┘  
w Polsce 

に Manifest PKWN i pﾗ┘ﾗﾍ;ﾐｷW R┣ES┌ 
Tymczasowego 

に ustalenie nowych granic Polski 

に ┌デ┘ﾗヴ┣WﾐｷW T┞ﾏI┣;ゲﾗ┘Wｪﾗ R┣ES┌ 
JWSﾐﾗゴIｷ N;ヴﾗSﾗ┘Wﾃ 
に ヮヴ┣WゲｷWSﾉWﾐｷ; ﾉ┌SﾐﾗゴIｷが ;ﾆIﾃ; ずWｷゲﾍ;ざ 

に ┘;ﾉﾆ; ┣ ﾗヮﾗ┣┞IﾃE  
i podziemiem 

ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴIｷﾗ┘┞ﾏ 

に referendum z 1946 r. 

に ゲa;ﾍゲ┣ﾗ┘;ﾐW ┘┞Hﾗヴ┞  
w styczniu 1947 r. i ich konsekwencje 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ M;ﾐｷaWゲデ PKWNが 
Ziemie Odzyskane, referendum 

ludowe 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ﾗｪﾍﾗゲ┣Wﾐｷ; 
Manifestu PKWN (22 VII 1944 

r.), referendum ludowego (30 

VI 1946 r.) 

に wskazuje na mapie granice 

Polski po II wojﾐｷW ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 
に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ﾐ;ﾃ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣W 
etapy procesu przejmowania 

┘ﾍ;S┣┞ ┘ PﾗﾉゲIW ヮヴ┣W┣ 
ﾆﾗﾏ┌ﾐｷゲデﾙ┘ 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
T┞ﾏI┣;ゲﾗ┘┞ R┣ES JWSﾐﾗゴIｷ N;ヴﾗSﾗ┘Wﾃ 
(TRJN), Kresy Wschodnie, linia 

C┌ヴ┣ﾗﾐ;が ヴWヮ;デヴｷ;ﾐIｷが ;ﾆIﾃ; ずWｷゲﾍ;ざが 
proces szesnastu, Polskie Stronnictwo 

Ludowe (PSL) 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ;ﾆIﾃｷ ずWｷゲﾍ;ざふヱΓヴΑ ヴくぶが 
procesu szesnastu (VI 1945 r.), 

powstania TRJN (VI 1945 r.), 

pierwszych ヮﾗ┘ﾗﾃWﾐﾐ┞Iｴ ┘┞Hﾗヴﾙ┘ 
parlamentarnych (I 1947 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;IｷWぎ Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; 
Mｷﾆﾗﾍ;ﾃI┣┞ﾆ;が LWﾗヮﾗﾉS; Oﾆulickiego, 

BﾗﾉWゲﾍ;┘; BｷWヴ┌デ;  
に wskazuje na mapie kierunki 

ヮﾗ┘ﾗﾃWﾐﾐ┞Iｴ ヮヴ┣WゲｷWSﾉWﾑ ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ ﾐ; 
ziemiach polskich 

に przedstawia przyczyny i skutki 

ﾏｷｪヴ;Iﾃｷ ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ ﾐ; ┣ｷWﾏｷ;Iｴ ヮﾗﾉゲﾆｷIｴ 
ヮﾗ II ┘ﾗﾃﾐｷW ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 
に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ﾏWデﾗS┞が S┣ｷ`ﾆｷ ﾆデﾙヴ┞ﾏ 
ﾆﾗﾏ┌ﾐｷゴIｷ ┣SﾗH┞ﾉｷ ┘ﾍ;S┣W ┘ PﾗﾉゲIW 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
Uヴ┣ES BW┣ヮｷWI┣Wﾑゲデ┘; ふUBぶが 
Milicja Obywatelska (MO) 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; R┣ES┌ 
Tymczasowego Rzeczypospolitej 

Polskiej (XII 1944r.),  porozumienia 

o granicy polsko-radzieckiej (VII 

ヱΓヴヴ ヴくぶが ヴﾗ┣┘ｷEzania AK (I 1945 r.), 

pogromu kieleckiego (1946 r.) 

に identyfikuje postacie: Edwarda 

OゲﾙHﾆｷ-  
-Mﾗヴ;┘ゲﾆｷWｪﾗが Jﾙ┣Wa; 
Cyrankiewicza 

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ﾏｷ`S┣┞ﾐ;ヴﾗSﾗ┘W 
┌┘;ヴ┌ﾐﾆﾗ┘;ﾐｷ; ┌ﾆゲ┣デ;ﾍデﾗ┘;ﾐｷ; 
ヮﾗﾉゲﾆｷWﾃ ｪヴ;ﾐｷI┞ ヮ;ﾑゲデ┘ﾗ┘Wﾃ  
ヮﾗ II ┘ﾗﾃﾐｷW ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 
に charakteryzuﾃW ゲ┞デ┌;Iﾃ` 
ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐE ┘ PﾗﾉゲIW ┘ ﾉ;デ;Iｴ ヱΓヴヴ-

1947 

に ヮﾗS;ﾃW ヮヴ┣Wﾃ;┘┞ ┣;ﾉW┦ﾐﾗゴIｷ 
powojennej Polski od ZSRR 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
WﾗﾉﾐﾗゴJ ｷ NｷW┣;┘ｷゲﾍﾗゴJ ふWｷNぶが 
Blok Demokratyczny, Testament 

Pﾗﾉゲﾆｷ W;ﾉI┣EIWﾃが N;ヴﾗSﾗ┘W Sｷﾍ┞ 
Zbrojne (NSZ)  

に identyfikuje postacie: Jana 

Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; J;ﾐﾆﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗが  
)┞ｪﾏ┌ﾐデ; S┣WﾐS┣ｷWﾉﾗヴ┣;が Jﾙ┣Wa; 
Kurasia 

に przedstawia uwarunkowania 

ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐWが ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW ｷ 
WﾆﾗﾐﾗﾏｷI┣ﾐW ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ ヮﾗゲデ;┘┞ 
Pﾗﾉ;ﾆﾙ┘ ┘ﾗHWI ﾐﾗ┘┞Iｴ ┘ﾍ;S┣ 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗIWﾐｷ; ヮﾗゲデ;┘┞ Pﾗﾉ;ﾆﾙ┘ 
┘ﾗHWI ﾐﾗ┘Wｪﾗ ヴW┦ｷﾏ┌ 

 

3. Odbudowa 

powojenna 

 

に ﾗSH┌Sﾗ┘; ┣ﾐｷゲ┣I┣Wﾑ ┘ﾗﾃWﾐﾐ┞Iｴ 

に reforma rolna 

に ﾐ;Iﾃﾗﾐ;ﾉｷ┣;Iﾃ; ヮヴ┣Wﾏ┞ゲﾍ┌  
ｷ ヮヴﾙH; ﾆﾗﾉWﾆデ┞┘ｷ┣;Iﾃｷ 
に ずHｷデ┘; ﾗ ｴ;ﾐSWﾉざ 

に industrializacja kraju, gospodarka 

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

ﾐ;Iﾃﾗﾐ;ﾉｷ┣;Iﾃ; ヮヴ┣Wﾏ┞ゲﾍ┌  
に ┣ﾐ; S;デ`ぎ ┘┞S;ﾐｷ; SWﾆヴWデ┌ ﾗ 
reformie rolnej (6 IX 1944 r.) 

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

planowa 

に zna daty: ustawy o nacjonalizacji (I 

1946 r.) , planu 3-letniego (1947-

 UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
Hｷデ┘; ﾗ ｴ;ﾐSWﾉが ず┘┞ゴIｷｪ ヮヴ;I┞ざ  
に zna daty: tzw. bitwy o handel 

ふヱΓヴΑ ヴくぶが  ヮヴ┣┞ﾃ`Iｷ; ┌ゲデ;┘┞ ﾗ 
wymianie piWﾐｷ`S┣┞ ふヱΓヵヰ ヴくぶ  

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
CWﾐデヴ;ﾉﾐ┞ Uヴ┣ES Pﾉ;ﾐﾗ┘;ﾐｷ; 
(CUP), Biuro Odbudowy Stolicy, 

SヮﾗﾍWI┣ﾐ┞ F┌ﾐS┌ゲ┣ OSH┌Sﾗ┘┞ 
Stolicy 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ぎ 
P;ﾑゲデ┘ﾗ┘; Kﾗﾏｷゲﾃ; 
Planowania Gospodarczego 

(PKPG)  

- ﾗﾏ;┘ｷ; ｷ ﾗIWﾐｷ; ヴﾗﾉ` 
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planowa 

(plan 3-letni, plan 6-letni) 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; ｷ ゲﾆ┌デﾆｷ 
ヴW;ﾉｷ┣;Iﾃｷ SWﾆヴWデﾙ┘ ﾗ ヴWaﾗヴﾏｷW 
ヴﾗﾉﾐWﾃ ｷ ﾐ;Iﾃﾗﾐ;ﾉｷ┣;Iﾃｷ ヮヴ┣Wﾏ┞ゲﾍ┌ 

 

ヱΓヴΓぶが ヮﾗI┣Eデﾆﾙ┘ ﾆﾗﾉWﾆデ┞┘ｷ┣;Iﾃｷ 
rolnictwa (1949 r.), planu 6-letniego 

(1950-1955) 

に ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾃEI ┣ ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ ┤ヴﾙSWﾍが 
przedstawia bilans polskich strat 

wojennych w gospodarce 

に ヮﾗS;ﾃW ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; ヮﾉ;ﾐﾙ┘ ン-letniego i 

6-letniego  

に opisuje przebieg nacjonalizacji i 

kolektywizacji w Polsce 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J Hｷﾉ;ヴWｪﾗ 
Minca 

に ﾗﾆヴWゴﾉ; ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW ｷ ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐW 
konsekwencje wprowadzenia 

SWﾆヴWデﾙ┘ ﾗ ヴWaﾗヴﾏｷW ヴﾗﾉﾐWﾃ ﾗヴ;┣ 
ﾐ;Iﾃﾗﾐ;ﾉｷ┣;Iﾃｷ ヮヴ┣Wﾏ┞ゲﾍ┌ 

に charakteryzuje efekty realizacji 

ヮﾉ;ﾐﾙ┘ ┘ｷWﾉﾗﾉWデﾐｷIｴ ┘ ゲaWヴ┣W 
ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣Wﾃ ｷ ゲヮﾗﾍWcznej 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ 
ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣Wﾃ ┣;ﾉW┦ﾐﾗゴIｷ Pﾗﾉゲﾆｷ ﾗS 
ZSRR 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾃ;ﾆ ヮヴ┣WHｷWｪ;ﾍ; 
odbudowa Warszawy 

に ocenia skutﾆｷ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW ヴWaﾗヴﾏ 
gospodarczych i gospodarki 

planowej 

propagandy w forsowaniu 

ヴWaﾗヴﾏ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐﾗ-

gospodarczych w powojennej 

Polsce 

4. Polska  

w czasach 

stalinizmu 

に utworzenie PZPR 

に ヮﾗSヮﾗヴ┣ESﾆﾗ┘;ﾐｷW ゲIWﾐ┞ ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐWﾃ 
komunistom 

に kult jednostki, sowietyzacja kultury, 

propaganda 

に ゲデﾗゲ┌ﾐWﾆ ┘ﾍ;S┣┞ Sﾗ ﾏﾍﾗSWｪﾗ ヮﾗﾆﾗﾉWﾐｷ; 

に represje wobec podziemia 

ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴIｷﾗ┘Wｪﾗ 

に ┘;ﾉﾆ; ┘ﾍ;S┣┞ ┣ KﾗゴIｷﾗﾍWﾏ ﾆ;デﾗﾉｷckim 

に zmiany ustrojowe w okresie stalinizmu 

に uchwalenie Konstytucji PRL 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ Pﾗﾉゲﾆ; )ﾃWSﾐﾗI┣ﾗﾐ; 
Partia Robotnicza (PZPR), 

Polska Rzeczpospolita Ludowa 

(PRL) 

に ┣ﾐ; S;デ` ヮヴ┣┞ﾃ`Iｷ; ﾆﾗﾐゲデ┞デ┌Iﾃｷ 
PRL (1952 r.) 

に identyfikuje poゲデ;J BﾗﾉWゲﾍ;┘; 
Bieruta 

に ヮﾗS;ﾃW ｪﾍﾙ┘ﾐW IWIｴ┞ ┌ゲデヴﾗﾃ┌ 
politycznego Polski  

w okresie stalinowskim 

 

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

に ┣ﾐ; S;デ` ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; P)PR ふXII ヱΓヴΒ ヴくぶ 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;IｷWぎ Jﾙ┣Wa; 
C┞ヴ;ﾐﾆｷW┘ｷI┣;が  Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; Gﾗﾏ┌ﾍﾆｷが 
ﾆ;ヴSく SデWa;ﾐ; W┞ゲ┣┞ﾑゲﾆｷWｪﾗ 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; ﾆﾗﾐゲデ┞デ┌Iﾃｷ 
PRL z 1952 r. 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ヴﾗ┣┘ﾙﾃ ゲﾗIヴW;ﾉｷ┣ﾏ┌ ┘ PﾗﾉゲIW 

に ヮヴ┣┞デ;I┣; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ デWヴヴﾗヴ┌ ┘ 
czasach stalinowskich 

 

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

nacjonalistyczne, )┘ｷE┣Wﾆ 
MﾍﾗS┣ｷW┦┞ PﾗﾉゲﾆｷWﾃ ふ)MPぶが )┘ｷE┣Wﾆ 
W;ﾉﾆｷ MﾍﾗS┞Iｴ ふ)WMぶ 

に identyfikuje postacie: Jakuba 

Bermana, Hilarego Minca 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ゴ┘ｷ;SI┣EIW 
o stalinizacji Polski 

に charakteryzuje stosunek 

ﾆﾗﾏ┌ﾐｷゲデﾙ┘ Sﾗ ﾏﾍﾗS┣ｷW┦┞  
に omawia cele propagandy 

komunistycznej w czasach 

stalinizmu 

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; PﾗﾉゲIW ふSPぶが )ﾃWSﾐﾗI┣ﾗﾐW 
Stronnictwo Ludowe (ZSL), 

Stronnictwo demokratyczne 

ふSDぶが ヴ┌Iｴ ﾆゲｷ`┦┞ ヮ;デヴｷﾗデﾙ┘が 
stowarzyszenie PAX 

に ┣ﾐ; S;デ` ｷﾐデWヴﾐﾗ┘;ﾐｷ; ﾆ;ヴSく Sく 
W┞ゲ┣┞ﾑゲﾆｷWｪﾗ ふヱΓヵンに1956)  

に identyfikuje postacie: Witolda 

PｷﾉWIﾆｷWｪﾗが C┣Wゲﾍ;┘; K;I┣ﾏ;ヴﾆ;が 
BﾗﾉWゲﾍ;┘; Pｷ;ゲWIﾆｷWｪﾗ 

に opisuje system represji 

ゲデ;ﾉｷﾐﾗ┘ゲﾆｷIｴ ┘ﾗHWI KﾗゴIｷﾗﾍ;が 
ヮﾗS┣ｷWﾏｷ; ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴIｷﾗ┘Wｪﾗ 
ｷ ﾗヮﾗ┣┞Iﾃｷ ┘W┘ﾐEデヴ┣-partyjnej 

UI┣Wﾑぎ 
に ocenia metody 

ゲヮヴ;┘ﾗ┘;ﾐｷ; ┘ﾍ;S┣┞ ┘ PﾗﾉゲIW 
ﾐ; ヮﾗI┣Eデﾆ┌ ﾉ;デ ヵヰく 

 

5. Niemcy po II 

wojnie 

Ś┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 
 

に powojenna polityka 

mocarstw wobec Niemiec 

に proces norymberski 

に blokada Berlina Zachodniego 

に powstanie RFN i NRD 

に powojenna okupacja Austrii 

に ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷW HWヴﾉｷﾑゲﾆｷW 

w czerwcu 1953 r. 

に budowa muru HWヴﾉｷﾑゲﾆｷ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 SWﾐ;┣┞aｷﾆ;Iﾃ;が ﾏ┌ヴ 
HWヴﾉｷﾑゲﾆｷ 
に zna daty: powstania RFN (IX 

1949 r.) i NRD (X 1949 r.), 

H┌Sﾗ┘┞ ﾏ┌ヴ┌ HWヴﾉｷﾑゲﾆｷWｪﾗ 
(1961 r.) 

に wskazuje na mapie 

terytorium RFN i NRD 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ｪWﾐW┣` ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; 
S┘ﾙIｴ ヮ;ﾑゲデ┘ niemieckich i 

ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾙ┦ﾐｷIW ﾏｷ`S┣┞ ﾐｷﾏｷ 
 

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

strefy okupacyjne, Bizonia, Trizonia, 

blokada Berlina Zachodniego, most 

powietrzny 

に zna daty: procesu norymberskiego 

(XI 1945にX 1946 r.), powstania Bizonii 

(1947 r.), powstania Trizonii (1949 r.), 

blokady Berlina Zachodniego (VI 1948に
V 1949 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J Kﾗﾐヴ;S; 
Adenauera 

に ﾗﾆヴWゴﾉ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW ヮヴﾗIWゲ┌ 
norymberskiego  

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ H┌Sﾗ┘┞ ﾏ┌ヴ┌ 
HWヴﾉｷﾑゲﾆｷ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 
decentralizacja, Sojusznicza Rada 

Kﾗﾐデヴﾗﾉｷが ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷW HWヴﾉｷﾑゲﾆｷW 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ┣;ﾆﾗﾑI┣Wﾐｷ; ﾗﾆ┌ヮ;Iﾃｷ 
Austrii (1955 r.), powstania 

HWヴﾉｷﾑゲﾆｷWｪﾗ ふVI ヱΓヵン ヴくぶ 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ヮﾗS┣ｷ;ﾍ 
Niemiec na strefy okupacyjne 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヴﾙ┦ﾐｷIW ┘ ヮﾗSWﾃゴIｷ┌ 
mocarstw do kwestii niemieckiej i 

ヮﾗS;ﾃW ﾗSヮﾗ┘ｷWSﾐｷW ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ 

に przedstawia proces powstania 

S┘ﾙIｴ ヮ;ﾑゲデ┘ ﾐｷWﾏｷWIﾆｷIｴ ﾐ; デﾉW 
ゲ┞デ┌;Iﾃｷ 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┌ぎ 
dekartelizacja 

に identyfikuje postacie: Waltera 

Ulbrichta, Theodora Heussa, 

Ottona Grothewohla 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ｪWﾐW┣` Hﾉﾗﾆ;S┞ 
Berlina Zachodniego 

に podaje przyczyny wybuchu 

ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; HWヴﾉｷﾑゲﾆｷWｪﾗ 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾐ;ﾃ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣W 
┘┞S;ヴ┣Wﾐｷ; Sﾗデ┞I┣EIW ヮﾗS┣ｷ;ﾍ┌ 
powojennych Niemiec 

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

frankfurckie, CDU, SPD 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ゲ┞デ┌;Iﾃ` A┌ゲデヴｷｷ 
w latach 1945に1955 

 

 

6. Koniec 

stalinizmu 

 に )SRR ヮﾗ II ┘ﾗﾃﾐｷW ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 
に ゴﾏｷWヴJ Jﾙ┣Wa; Sデ;ﾉｷﾐ; ｷ ゲﾆ┌デﾆｷ ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐW 
tego wydarzenia 

に XX )ﾃ;┣S KP)Rが ﾗS┘ｷﾉ┦  
w ZSRR 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ SWゲデ;ﾉｷﾐｷ┣;Iﾃ;が 
ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷW ┘`ｪｷWヴゲﾆｷW 

に ┣ﾐ; S;デ`ぎ ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; 

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┌ﾐｷゲデ┞I┣ﾐ; P;ヴデｷ; )┘ｷE┣ﾆ┌ 
R;S┣ｷWIﾆｷWｪﾗ ふKP)Rぶが ﾗS┘ｷﾉ┦が デ;ﾃﾐ┞ 
ヴWaWヴ;デ Cｴヴ┌ゲ┣I┣ﾗ┘;が Uﾆﾍ;S 

UI┣Wﾑぎ 
に zna daty: wybuchu powstania 

┘`ｪｷWヴゲﾆｷWｪﾗ ふヲン X ヱΓヵヶ ヴくぶが ﾆﾗﾑI; 
ﾗﾆヴWゲ┌ ﾗSヮヴ`┦Wﾐｷ; ﾏｷ`S┣┞ 
Wschodem a Zachodem (1960 r.) 

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

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ┘┞ゲデEヮｷWﾐｷ; W`ｪｷWヴ ┣ 
Uﾆﾍ;S┌ W;ヴゲ┣;┘ゲﾆｷWｪﾗ ふXI ヱΓヵヶ 

UI┣Wﾑぎ 
に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J Iﾉﾃｷ 
Erenburga 

に opisuje propagandowe 

┣;HｷWｪｷ ┘ﾍ;S┣ ヮ;ヴデ┞ﾃﾐ┞Iｴ 
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に stosunki polityczne ZSRR  

┣ J┌ｪﾗゲﾍ;┘ｷE 

に Uﾆﾍ;S W;ヴゲ┣;┘ゲﾆｷ 
に ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷW ┘`ｪｷWヴゲﾆｷW 

z 1956 r. 

┘`ｪｷWヴゲﾆｷWｪﾗ ふX ヱΓヵヶ ヴくぶ 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW ゴﾏｷWヴIｷ 
Stalina dla przemiany 

ゲデﾗゲ┌ﾐﾆﾙ┘ ﾏｷ`S┣┞ﾐ;ヴﾗSﾗ┘┞Iｴ 

ﾐ; ゴ┘ｷWIｷW ┘ ﾉ;デ;Iｴ ヵヰく XX ┘く 
 

Warszawski 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ゴﾏｷWヴIｷ Jく Sデ;ﾉｷﾐ; ふヵ III ヱΓヵン 
ヴくぶが ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; Uﾆﾍ;S┌ Warszawskiego 

(1955 r.), XX zjazdu KPZR (II 1956 r.)  

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J Nｷﾆｷデ┞ 
Chruszczowa 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヮヴ┣Wﾃ;┘┞ ﾗS┘ｷﾉ┦┞ ┘ )SRR 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ﾐ;ﾃ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣W デW┣┞ 
ヴWaWヴ;デ┌ Cｴヴ┌ゲ┣I┣ﾗ┘; ﾐ; XX )ﾃW┤S┣ｷW 
KP)R ｷ ﾆﾗﾐゲWﾆ┘WﾐIﾃW ┘┞ｪﾍﾗゲ┣Wﾐｷ; デWｪﾗ 
ヮヴ┣Wﾏﾙ┘ｷWﾐｷ; 

に omawia cele i zadania sojuszu 

ヮ;ﾑゲデ┘ Hﾉﾗﾆ┌ ┘ゲIｴﾗSﾐｷWｪﾗ 
ヮヴ┣┞ゲデ`ヮ┌ﾃEI┞Iｴ Sﾗ Uﾆﾍ;S┌ 
Warszawskiego 

に identyfikuje postacie: Josipa 

Broza-Tita, Imre Nagya, Janosa 

K=S=ヴ; 

に ﾗﾆヴWゴﾉ; ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ ゲヮﾗヴ┌ )SRR ┣ 
J┌ｪﾗゲﾍ;┘ｷE 

komunistycznego 

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ゲヮﾗゲﾙH 
ゲヮヴ;┘ﾗ┘;ﾐｷ; ┘ﾍ;S┣┞  
ｷ ヮヴﾗ┘;S┣ﾗﾐE ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ` ヮヴ┣W┣ Nｷﾆｷデ` 
Chruszczowa 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ｪWﾐW┣`が ヮヴ┣WHｷWｪ ｷ 
ゲﾆ┌デﾆｷ ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; ┘`ｪｷWヴゲﾆｷWｪﾗ ┣ 
1956 r. 

に wymienia przejawy odヮヴ`┦Wﾐｷ; 
┘ ヴWﾉ;Iﾃ;Iｴ ﾏｷ`S┣┞ﾐ;ヴﾗSﾗ┘┞Iｴ ┘ 
latach 1953に1960 

r.), wkroczenia Armii Czerwonej 

ﾐ; W`ｪヴ┞ ふXI ヱΓヵヶ ヴくぶ 

に identyfikuje postacie: Andrieja 

ŻS;ﾐﾗ┘;が Ł;┘ヴｷWﾐデｷﾃ; BWヴｷｷ 
に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ｷ ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW 
ゲ┞デ┌;Iﾃ` ゲヮﾗﾍWI┣ﾐﾗ-ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐE ┘ 
)SRR ヮﾗ ┣;ﾆﾗﾑI┣Wﾐｷ┌ II ┘ﾗﾃﾐ┞ 
ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ  
ｷ ヮﾗ ゴﾏｷWヴIｷ Sデ;ﾉｷﾐ;  
に ﾗIWﾐｷ; Sﾗﾆデヴ┞ﾐ` Uﾆﾍ;S┌ 
Warszawskiego 

 

zastosowane dla uczczenia 

┦;ﾍﾗH┞ ヮﾗ ゴﾏｷWヴIｷ Sデ;ﾉｷﾐ; ┘ 
ZSRR i w krajach bloku 

7. Polski 

P;┤S┣ｷWヴﾐｷﾆ 

 に ┘ヮﾍ┞┘ ゴﾏｷWヴIｷ Jﾙ┣Wa; Sデ;ﾉｷﾐ; ﾐ; ゲ┞デ┌;Iﾃ` 
ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐE ┘ PﾗﾉゲIW 

に ┘;ﾉﾆ; aヴ;ﾆIﾃｷ ┘W┘ﾐEデヴ┣ P)PR 

に C┣Wヴ┘ｷWI げヵヶ ふ┘┞ゲデEヮｷWﾐｷ; ヴﾗHﾗデﾐｷﾆﾙ┘ ┘ 
Poznaniu) 

に ﾗHﾃ`IｷW a┌ﾐﾆIﾃｷ I ゲWﾆヴWデ;ヴ┣; KC P)PR 
przez 

Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; Gﾗﾏ┌ﾍﾆ` 

に ┣;ﾆﾗﾑI┣WﾐｷW ﾗS┘ｷﾉ┦┞ 

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 ヮﾗ┣ﾐ;ﾑゲﾆｷ C┣Wヴ┘ｷWIが 
polski P;┤S┣ｷWヴﾐｷﾆ 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ヮﾗ┣ﾐ;ﾑゲﾆｷWｪﾗ 
Czerwca (VI 1956 r.), polskiego 

ヮ;┤S┣ｷWrnika (X 1956 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J 
Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; Gﾗﾏ┌ﾍﾆｷ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ ｷ ゲﾆ┌デﾆｷ 
┘┞S;ヴ┣Wﾑ ヮﾗ┣ﾐ;ﾑゲﾆｷWｪﾗ 
Czerwca i polskiego 

ヮ;┤S┣ｷWヴﾐｷﾆ; 

w 1956 r. 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ずヮﾗﾉゲﾆ; Sヴﾗｪ; Sﾗ ゲﾗIﾃ;ﾉｷ┣ﾏ┌ざが Sﾍ┌┦H; 
BW┣ヮｷWI┣Wﾑゲデ┘;  
に identyfiﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J Jﾙ┣Wa; 
Cyrankiewicza 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヮヴ┣Wﾃ;┘┞ ﾗS┘ｷﾉ┦┞ ┘ PﾗﾉゲIW 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヮヴ┣WHｷWｪ ┘┞S;ヴ┣Wﾑ 
ヮﾗ┣ﾐ;ﾑゲﾆｷWｪﾗ C┣Wヴ┘I; 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ SﾗﾃゴIｷ; 
Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; Gﾗﾏ┌ﾍﾆｷ Sﾗ ┘ﾍ;S┣┞ 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ゲデﾗゲ┌ﾐﾆｷ ﾏｷ`S┣┞ 
ヮ;ﾑゲデ┘Wﾏ ; KﾗゴIｷﾗﾍWﾏ ﾆ;デﾗﾉｷIﾆｷﾏ ┘ 
okresie ﾗS┘ｷﾉ┦┞  
に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ┣;ﾆﾗﾑI┣Wﾐｷ; ﾗﾆヴWゲ┌ 
ﾗS┘ｷﾉ┦┞ ┘ PﾗﾉゲIW ┘ ﾆﾗﾐデWﾆゴIｷW 
ﾗｪヴ;ﾐｷI┣Wﾐｷ; ┘ﾗﾉﾐﾗゴIｷ ゲﾍﾗ┘; 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
Hｷﾆｷﾐｷ;ヴ┣Wが ヮ┌ﾍ;┘ｷ;ﾐｷWが 
ﾐ;デﾗﾉｷﾑI┣┞I┞ 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ┘┞S;ヴ┣Wﾑ ヮﾗ┣ﾐ;ﾑゲﾆｷIｴ 
(28に30 VI 1956 r.), VIII Plenum KC 

PZPR (19に20 X 1956 r.), koniec 

ﾗS┘ｷﾉ┦┞ ┘ PﾗﾉゲIW ふヱΓヵΑ ヴくぶ 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J Kﾗﾐゲデ;ﾐデWｪﾗ 
Rokossowskiego 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴﾗHﾉWﾏ┞ ┘ﾍ;S┣┞ 
komunistycznej w Polsce w 

ヮﾗﾍﾗ┘ｷW ﾉ;デ ヵヰく XX ┘く 
に wskazuje przejawy zmian 

kulturowych  

w Polsce w latach 50. XX w.  

に opisuje proces rywalizacji o 

┘ヮﾍ┞┘┞ ﾏｷ`S┣┞ ｪヴ┌ヮ;ﾏｷ 
partyjnymi  

w PZPR  

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ ┣┘ﾗﾍ;ﾐｷ; 
VIII Plenum KC PZPR  

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヮヴﾗIWゲ ﾗS┘ｷﾉ┦┞ ヮﾗ 
SﾗﾃゴIｷ┌ Wく Gﾗﾏ┌ﾍﾆｷ Sﾗ ┘ﾍ;S┣┞  

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
Kﾉ┌H Kヴ┣┞┘Wｪﾗ Kﾗﾍ;が  Kﾉ┌H┞ 
MﾍﾗSWﾃ IﾐデWﾉｷｪWﾐIﾃｷ  
に ┣ﾐ; S;デ` ゴﾏｷWヴIｷ  
B. Bieruta (1956 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J AS;ﾏ; 
W;┦┞ﾆ; 

に ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾃEI ┣ デWﾆゲデﾙ┘ 
┤ヴﾙSﾍﾗ┘┞Iｴが ﾗIWﾐｷ; ヮﾗゲデ;┘┞ 

Jﾙ┣Wa; C┞ヴ;ﾐﾆｷW┘ｷI┣; ｷ 
Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; Gﾗﾏ┌ﾍﾆｷ ┘ﾗHWI 
┘┞S;ヴ┣Wﾑ ヮﾗ┣ﾐ;ﾑゲﾆｷIｴ 

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ヮヴ┣WHｷWｪ ｷ ゲﾆ┌デﾆｷ 
┘┞S;ヴ┣Wﾐｷ; ヮﾗ┣ﾐ;ﾑゲﾆｷWｪﾗ 
Czerwca z powstaniem 

┘`ｪｷWヴゲﾆｷﾏ  
z 1956 r. 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J Rﾗﾏ;ﾐ; 
Sデヴ┣;ﾍﾆﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗ 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ヮﾗｪﾉES┞ 
ﾐ;デﾗﾉｷﾑI┣┞ﾆﾙ┘ ﾗヴ;┣ ヮ┌ﾍ;┘ｷ;ﾐ 
na tle sytuacji 

ﾏｷ`S┣┞ﾐ;ヴﾗSﾗ┘Wﾃ ｷ 
┘W┘ﾐ`デヴ┣ﾐWﾃ  
w kraju 

 

 

  

D┣ｷ;ﾍ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾗ┘┞ぎ POLSKA I ŚWIAT W II POŁOWIE XX WIEKU   

1. Droga ku 

WゲヮﾙﾉﾐWﾃ 
Europie 

に ヴﾗ┣┘ﾙﾃ ｷﾐデWｪヴ;Iﾃｷ W┌ヴﾗヮWﾃゲﾆｷWﾃ 
に ヴﾗ┣┘ﾙﾃ ゲ┞ゲデWﾏ┌ SWﾏﾗﾆヴ;デ┞I┣ﾐWｪﾗ ┘ 
Europie Zachodniej 

に ┘ゲヮﾙﾍヮヴ;I; ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣; ヮ;ﾑゲデ┘ 
komunistycznych (RWPG) 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ぎ 
E┌ヴﾗヮWﾃゲﾆ; Wゲヮﾙﾉﾐﾗデ; W`ｪﾉ; ｷ 
Stali (EWWiS), Europejska 

Wゲヮﾙﾉﾐﾗデ; GﾗゲヮﾗS;ヴI┣; 
(EWG), Unia Europejska 

に zna daty: powstania EWWiS 

ふヱΓヵヲ ヴくぶが ヮﾗSヮｷゲ;ﾐｷ; デヴ;ﾆデ;デﾙ┘ 

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

Schumana, traktaty rzymskie, 

E┌ヴﾗヮWﾃゲﾆ; Wゲヮﾙﾉﾐﾗデ; EﾐWヴｪｷｷ 
Atomowej (Euroatom), Komisja 

Europejska, 

P;ヴﾉ;ﾏWﾐデ E┌ヴﾗヮWﾃゲﾆｷが ┌ﾆﾍ;S 

z Schengen, traktat z Maastricht 

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

Stowarzyszenie Wolnego Handlu 

(EFTA),  

P;ヴﾉ;ﾏWﾐデ E┌ヴﾗヮWﾃゲﾆｷが ┌ﾆﾍ;S 

┣ SIｴWﾐｪWﾐが Tヴ┞H┌ﾐ;ﾍ 
Sヮヴ;┘ｷWSﾉｷ┘ﾗゴIｷが R;S┞ W┣;ﾃWﾏﾐWﾃ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ぎ 
Oヴｪ;ﾐｷ┣;Iﾃ; Wゲヮﾙﾍヮヴ;I┞ 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 

に ┣ﾐ; S;デ` ヴﾗ┣┘ｷE┣;ﾐｷ; RWGP 
(1991 r.) 

に charakteryzuje pozytywne i 

negatywne skutki integracji 

UI┣Wﾑぎ 
に zna daty: rewolucji 

ｪﾗ┤S┣ｷﾆﾙ┘ ふヱΓΑヴ ヴくぶが ﾆﾗﾑI; 
dyktatury F. Franco w 

Hiszpanii (1975 r.) 

に identyfikuje postacie: 

Antonia de Oliveiry Salazara. 

Juana Carlosa 
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rzymskich (1957 r.), powstania 

Unii Europejskiej  

(1993 r.) 

に podaje przyczyny integracji 

europejskiej 

 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ﾗｪﾍﾗゲ┣Wﾐｷ; ヮﾉ;ﾐ┌ 
Schumana  

ふヱΓヵヱ ヴくぶが ヮﾗSヮｷゲ;ﾐｷ; ┌ﾆﾍ;S┌ w 

Schengen 

(1985 r.), zawarcia traktatu w 

Maastricht  

(1992 r.) 

に identyfikuje postacie: Winstona 

Churchilla, Jeana Monneta, Konrada 

Adenauera, Alcida De Gasperiego, 

Roberta Schumana 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ヮ;ﾑゲデ┘; ﾐ;ﾉW┦EIW 
do UE 

に przedstawia etapy tworzenia Unii 

Europejskiej 

Pomocy Gospodarczej (RWPG) 

に zna daty: powstania RWPG 

(1949 r.), powstani; Tヴ┞H┌ﾐ;ﾍ┌ 
Sヮヴ;┘ｷWSﾉｷ┘ﾗゴIｷ ふヱΓヵヲ ヴくぶが 
powstania Rady Europy (1949 r.), 

powstania EFTA (1959 r.), 

ヮﾗ┘ﾗﾍ;ﾐｷ; P;ヴﾉ;ﾏWﾐデ┌ 
Europejskiego (1979 r.) 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ヮ;ﾑゲデ┘; 
ﾐ;ﾉW┦EIW Sﾗ RWPG ｷ EFTA 

に ﾗﾏ;┘ｷ; S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴJ ｷﾐゲデ┞デ┌Iﾃｷ 
gospodarczych utworzonych po 

wojnie w Europie Zachodniej 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ヴﾗ┣┘ﾙﾃ ゲ┞ゲデWﾏ┌ 
demokratycznego w Europie 

Zachodniej 

europejskiej  

に ヮﾗS;ﾃW ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣Wﾃ 
┣;ﾉW┦ﾐﾗゴIｷ ﾆヴ;ﾃﾙ┘ 
komunistycznych od ZSRR, 

ﾗﾆヴWゴﾉ;ﾃEI ﾃWﾃ ﾆﾗﾐゲWﾆ┘WﾐIﾃW 

 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ 
obalenia ostatnich dyktatur 

europejskich 

 

2. D;ﾉWﾆｷ WゲIｴﾙS  
po II wojnie 

ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 

に wojna domowa w Chinach, 

powstanie ChRL 

に ヴﾗ┣┘ﾙﾃ J;ヮﾗﾐｷｷ 
に ┘ﾗﾃﾐ; ﾆﾗヴW;ﾑゲﾆ; 

に konflikt wietnamski 

に rywalizacja radziecko-Iｴｷﾑゲﾆ; 

ヮﾗ ゴﾏｷWヴIｷ Sデ;ﾉｷﾐ; 

に dekolonizacja Indochin 

UI┣Wﾑぎ 
に zna daty: wojny w Korei 

(1950に1953), wojny w 

Wietnamie (1957に1975) 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW KﾗヴW` ｷ 
Wietnam  

に omawia przyczyny i skutki 

ﾆﾗﾐaﾉｷﾆデﾙ┘ ┘ A┣ﾃｷ ┘ I┣;ゲｷW 
zimnej wojny 

 

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

ヴW┘ﾗﾉ┌Iﾃ; ﾆ┌ﾉデ┌ヴ;ﾉﾐ;が ずHヴ┌Sﾐ; ┘ﾗﾃﾐ;ざ 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ヮﾗI┣Eデﾆ┌ ヴW;ﾉｷ┣;Iﾃｷ 
Wielkiego Skoku (1958 r.), rewolucji 

kulturalnej  

ふヱΓヶヶ ヴくぶが ヮﾗS┣ｷ;ﾍ┌ WｷWデﾐ;ﾏ┌  
(1954 r.) 

に identyfikuje postacie: Mao Tse-

tunga, Kim Ir Sena, Ho Chi Minha 

に opisuje przemiany w Chinach po II 

┘ﾗﾃﾐｷW ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ 
に ヮﾗS;ﾃW ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ヮ;ﾑゲデ┘ D;ﾉWﾆｷWｪﾗ 
WゲIｴﾗS┌ ┘ゲヮﾙﾍヮヴ;I┌ﾃEI┞Iｴ ┣W 
Stanami Zjednoczonymi 

に wymienia komunistyczne kraje 

Dalekiego Wschodu 

 

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

Vietcong, reedukacja 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; KﾗヴW;ﾑゲﾆｷWﾃ 
Republiki Ludowo-Demokratycznej 

ふヱΓヴΒ ヴくぶが ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; CｴｷﾑゲﾆｷWﾃ 
Republiki Ludowej (1949 r.), 

proklamowania Republiki 

CｴｷﾑゲﾆｷWﾃ ふヱΓヴΓ ヴくぶが ヮヴﾗﾆﾉ;ﾏﾗ┘;ﾐｷ; 
Wietnamskiej Republiki Ludowej 

(1975 r.) 

に identyfikuje postacie: Czang Kaj-

szeka, Douglasa MacArthura,  

Johna F. KWﾐﾐWS┞げWｪﾗ 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ﾆﾗﾏ┌ﾐｷゲデ┞I┣ﾐW ヴW┦ｷﾏ┞ ┘ 
Cｴｷﾐ;Iｴが KﾗヴWｷ PﾙﾍﾐﾗIﾐWﾃが 
Wietnamie i  

K;ﾏHﾗS┦┞が ┌┘┣ｪﾉ`Sﾐｷ;ﾃEI 
ゲ┣I┣WｪﾙﾉﾐｷW ゲデﾗゲ┌ﾐWﾆ ┘ﾍ;S┣┞ Sﾗ 
jednostki  

に opisuje proces dekolonizacji 

Indochin 

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

ﾆゲｷE┦WI┣ﾆ; 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ┣;ﾃ`Iｷ; T┞HWデ┌ ヮヴ┣W┣ 
Chiny (1951 r.), dyktatury 

C┣Wヴ┘ﾗﾐ┞Iｴ KｴﾏWヴﾙ┘ ふヱΓΑヵに
1979) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J Pﾗﾉ Pﾗデ; 

に prezentujeが ┣ ┌┘┣ｪﾉ`SﾐｷWﾐｷWﾏ 
zjawisk politycznych i 

WﾆﾗﾐﾗﾏｷI┣ﾐ┞Iｴが ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ` 
wielkich mocarstw  

w czasie zimnej wojny 

に przedstawia przejawy 

rywalizacji mocarstw 

komunistycznych 

 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ C┣Wヴ┘ﾗﾐ; G┘;ヴSｷ;が 
hunwejbini 

に ﾗIWﾐｷ; ﾐ;ゲデ`ヮゲデ┘; procesu 

SWﾆﾗﾉﾗﾐｷ┣;Iﾃｷが HｷﾗヴEI ヮﾗS 
┌┘;ｪ` ヴﾗﾉ` ON) 

 

 

3. Rozpad 

systemu 

kolonialnego 

に ┌┣┞ゲﾆ;ﾐｷW ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍﾗゴIｷ ヮヴ┣W┣ IﾐSｷW 

に konflikt indyjsko-ヮ;ﾆｷゲデ;ﾑゲﾆｷ 
に procesy dekolonizacyjne  

w Afryce (Rok Afryki) 

に ヮヴﾗHﾉWﾏ┞ ﾆヴ;ﾃﾙ┘ Tヴ┣WIｷWｪﾗ Ś┘ｷ;デ; 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; znaczenie 

デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ SWﾆﾗﾉﾗﾐｷ┣;Iﾃ;が Tヴ┣WIｷ 
Ś┘ｷ;デ 
に charakteryzuje problemy 

ﾆヴ;ﾃﾙ┘ Tヴ┣WIｷWｪﾗ Ś┘ｷ;デ; 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
metoda tzw. biernego oporu, Rok 

Afryki, apartheid 

に ┣ﾐ; S;デ` Rﾗﾆ┌ Aaヴ┞ﾆｷ ふヱΓヶヰ ヴくぶ 

に identyfikuje postacie: Mahatmy 

Gandhiego, Nelsona Mandeli 

に przedstawia przyczyny dekolonizacji 

に omawia etapy rozpadu systemu 

ﾆﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉﾐWｪﾗ ﾐ; ゴ┘ｷWI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 
Indyjski Kongres Narodowy, 

Oヴｪ;ﾐｷ┣;Iﾃ; JWSﾐﾗゴIｷ Aaヴ┞ﾆ;ﾑゲﾆｷWﾃ 
ふOJAぶが R┌Iｴ P;ﾑゲデ┘ 
NｷW┣;;ﾐｪ;┦ﾗ┘;-nych (NAM) 

に zna daty: powstania Indii i 

Pakistanu (1947 r.), konferencji w 

Bandungu  

(1955 r.), utworzenia OJA (1963 r.) 

に opisuje proces dekolonizacji w 

UI┣Wﾑぎ 
に zna daty: wojny w Algierii 

(1954に1962) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J Cｴ;ヴﾉWゲげ; 
SW G;┌ﾉﾉWげ; 

に ocenia proces dekolonizacji  

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

に charakteryzuje konflikty 

zbrojne w Afryce w dobie 

dekolonizacji i po 1960 r. 
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Indiach i Afryce 

に podaje przyczyny konfliktu 

indyjsko-ヮ;ﾆｷゲデ;ﾑゲﾆｷWｪﾗ 

4. Konflikty na 

Bliskim 

Wschodzie 

に powstanie Izraela 

に ﾆﾗﾐaﾉｷﾆデ I┣ヴ;Wﾉ; ┣ ヮ;ﾑゲデ┘;ﾏｷ ;ヴ;Hゲﾆｷﾏｷ  
に ┘ﾗﾃﾐ┞ ゲ┣WゴIｷﾗSﾐｷﾗ┘; ｷ Jﾗﾏ Kｷヮヮ┌ヴ  

に ﾆﾗﾐaﾉｷﾆデ ヮ;ﾉWゲデ┞ﾑゲﾆｷ ヮﾗS 

koniec XX w. 

に rewolucja islamska w Iranie, wojna 

iracko-ｷヴ;ﾑゲﾆ; 

に wojny w Zatoce Perskiej 

に problem kurdyjski 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣Wnie 

デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ Bﾉｷゲﾆｷ WゲIｴﾙSが 
ﾆﾗﾐaﾉｷﾆデ ┦┞Sﾗ┘ゲﾆﾗ-ヮ;ﾉWゲデ┞ﾑゲﾆｷ 
に wskazuje na mapie rejon 

Bliskiego Wschodu 

に podaje przyczyny i charakter 

konfliktu bliskowschodniego 

 

 UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ゲ┞ﾃﾗﾐｷ┣ﾏが ┘ﾗﾃﾐ; ゲ┣WゴIｷﾗSﾐｷﾗ┘;が ┘ﾗﾃﾐ; 
Jom Kippur, Pustynna burza 

に zna daty: powstania Izraela (1948 r.), 

┘ﾗﾃﾐ┞ ゲ┣WゴIｷﾗSﾐｷﾗ┘Wﾃ ふヱΓヶΑ ヴくぶが ┘ﾗﾃﾐ┞ 
Jom Kippur (1973 r.), porozumienia w 

Camp David (1978 r.) 

に identyfikuje postacie: Dawida Ben 

Guriona, Jasira Arafata 

に wskazuje na mapie rejon Zatoki 

Perskiej 

に opisuﾃW ヮヴ┣WHｷWｪ ﾆﾗﾐaﾉｷﾆデﾙ┘ 
izraelsko-arabskich  

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
Organizacja Wyzwolenia Palestyny 

ふOWPぶが ｷﾐデｷa;S;が  ﾏ┌┣┌ﾍﾏ;ﾑゲI┞ 
a┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉｷゴIｷが ヴW┘ﾗﾉ┌Iﾃ; 
islamska 

に zna daty: wydania deklaracji 

Balfoura (1917 r.), rezolucji ONZ o 

utworzenｷ┌ ヮ;ﾑゲデ┘; ┦┞Sﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗ ｷ 
ヮ;ﾉWゲデ┞ﾑゲﾆｷWｪﾗ ふヱΓヴΑ ヴくぶが ┘ﾗﾃﾐ┞ 
izraelsko-egipskiej (X 1956 r.), 

powstania OWP (1964 r.), 

rewolucji islamskiej w Iranie (1979 

r.), wybuchu intifady (1987 r.), 

wojny o Kuwejt (1990 r.), operacji 

ずヮ┌ゲデ┞ﾐﾐ; H┌ヴ┣;ざ ふヱΓΓヱ ヴくぶ 

に identyfikuje postacie: Ruhollaha 

Chomeiniego, Saddama Husajna 

に przedstawia przyczyny i skutki 

rewolucji islamskiej w Iranie 

に omawia konflikt w rejonie Zatoki 

Perskiej 

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

に zna daty: nacjonalizacﾃｷ K;ﾐ;ﾍ┌ 
Sueskiego (1956 r.), zamachu w 

Monachium (1972 r.)  

に identyfikuje postacie: Gamala 

Abdela Nasera, Rezy Pahlawiego 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ON) ┘ 
konfliktach bliskowschodnich 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` ゴ┘ｷ;デﾗ┘┞Iｴ 
mocarstw w konflikcie na 

Bliskim Wschodzie 

に charakteryzuje i ocenia 

zjawisko terroryzmu 

ヮ;ﾉWゲデ┞ﾑゲﾆｷWｪﾗ 

に przedstawia problem kurdyjski   

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ C┣;ヴﾐ┞ Wヴ┣WゲｷWﾑが 
Mosad 

に ﾗIWﾐｷ; ヴﾗﾉ` ON) ｷ ﾏﾗI;ヴゲデ┘ 
ゴ┘ｷ;デﾗ┘┞Iｴ ┘ ﾆﾗﾐaﾉｷﾆIｷW 
bliskowschodnim 

 

5. Blok wschodni  

w latach 60.  

i 70. 

に ヴ┣ES┞ Cｴヴ┌ゲ┣I┣ﾗ┘; 

に ヮﾗSHﾙﾃ ﾆﾗゲﾏﾗゲ┌ 

に ﾆヴ┞┣┞ゲ ﾆ┌H;ﾑゲﾆｷ 
に )SRR ヮﾗS ヴ┣ES;ﾏｷ BヴW┦ﾐｷW┘; 

に ┘ヮﾍ┞┘┞ )SRR ﾐ; ゴ┘ｷWIｷW 

に interwencja  

┘ C┣WIｴﾗゲﾍﾗ┘;Iﾃｷ 
に ┘┞ゴIｷｪ ┣HヴﾗﾃWﾑ 

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;ゲﾆ; ┘ｷﾗゲﾐ;が 
┘┞ゴIｷｪ ┣HヴﾗﾃWﾑ 

に ┣ﾐ; S;デ` ヮヴ;ゲﾆｷWﾃ wiosny 

(1968 r.) 

に omawia przyczyny i skutki 

praskiej wiosny 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾐ; I┣┞ﾏ ヮﾗﾉWｪ;ﾍ; 
ヴ┞┘;ﾉｷ┣;Iﾃ; ﾏｷﾉｷデ;ヴﾐ; ﾏｷ`S┣┞ 
USA i ZSRR 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ ﾆヴ┞┣┞ゲ 
ﾆ┌H;ﾑゲﾆｷが Sﾗﾆデヴ┞ﾐ; BヴW┦ﾐｷW┘; 

に zna daty: kryzysu ﾆ┌H;ﾑゲﾆｷWｪﾗ ふヱΓヶヱ 
r.), interwencji wﾗﾃゲﾆ Uﾆﾍ;S┌ 
W;ヴゲ┣;┘ゲﾆｷWｪﾗ ┘ C┣WIｴﾗゲﾍﾗ┘;Iﾃｷ 
(20/21 VIII 1968 r.) 

に identyfikuje postacie: Nikity 

Cｴヴ┌ゲ┣I┣ﾗ┘;が Jﾗｴﾐ; Fく KWﾐﾐWS┞げWｪﾗが 
FｷSWﾉ; C;ゲデヴﾗが LWﾗﾐｷS; BヴW┦ﾐｷW┘;が 
AﾉWﾆゲ;ﾐSヴ; D┌HI┣Wﾆ;が G┌ゲデ=┗; H┌ゲ=ﾆ;が 
Ronalda Reagana 

に przedstawia przyczyny i skutki 

konflｷﾆデ┌ ﾆ┌H;ﾑゲﾆｷWｪﾗ 

に ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; Sﾗﾆデヴ┞ﾐ┞ 
BヴW┦ﾐｷW┘;  
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ ｷ ﾗﾏ;┘ｷ; 
ヮヴ┣WHｷWｪ ｷﾐデWヴ┘WﾐIﾃｷ ゲｷﾍ Uﾆﾍ;S┌ 
W;ヴゲ┣;┘ゲﾆｷWｪﾗ ┘ C┣WIｴﾗゲﾍﾗ┘;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 
dysydenci, nomenklatura partyjna, 

SALT I, SALT II, program 

gwiezdnych wojen 

に zna daty: porozumienia o 

nierozprzestrzenianiu broni 

atomowej (1970 r.), programu 

gwiezdnych wojen (1983 r.) 

- Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ヴ┣ES┞ Nく 
Chruszczowa  

に ﾗﾏ;┘ｷ; ｪﾍﾙ┘ﾐW ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; 
polityki zagranicznej ZSRR  

i USA 

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ヴﾗ┣HｷW┦ﾐﾗゴIｷ 
ﾏｷ`S┣┞ ゲｷﾍE ﾏｷﾉｷデ;ヴﾐE 

ｷ ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐE )SRR ; ヮﾗデWﾐIﾃ;ﾍWﾏ 
ekonomicznym  

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ﾉESﾗ┘;ﾐｷW ┘ );デﾗIW Ś┘ｷﾑが 
ずｪﾗヴEI; ﾉｷﾐｷ;ざ ﾏｷ`S┣┞ Mﾗゲﾆ┘E  
i Waszyngtonem,  

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ┘┞ゲﾍ;ﾐｷ; ヮｷWヴ┘ゲ┣Wｪﾗ 
I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; ┘ Kﾗゲﾏﾗゲ ふヱΓヶヱ ヴくぶが 
ﾉESﾗ┘;ﾐｷ; ﾐ; Kゲｷ`┦┞cu (1969 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J J┌ヴｷﾃ; 
Gagarina 

に ;ﾐ;ﾉｷ┣┌ﾃW ヴﾙ┦ﾐW ヮﾍ;ゲ┣I┣┞┣ﾐ┞ 
ﾆﾗﾐaﾉｷﾆデﾙ┘ ｷ ┣Hﾉｷ┦Wﾑ ﾏｷ`S┣┞ )SRR 
i USA 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヴ┞┘;ﾉｷ┣;Iﾃ` ﾏｷ`S┣┞ 
USA i ZSRR w dziedzinie podboju 

Kosmosu 

 

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

に zna daty: wprowadzenia 

dyktatury A. Pinocheta w 

CｴｷﾉW ふヱΓΑン ヴくぶが ヮヴ┣Wﾃ`Iｷ; 
┘ﾍ;S┣┞ ヮヴ┣W┣ Dく OヴデWｪ` ┘ 
Nikaragui (1979 r.) 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ぎ 
ﾗヮWヴ;Iﾃ; ずD┌ﾐ;ﾃざ 

に identyfikuje postacie: 

Fulgencia Batisty, Ernesta Che 

Guevary, Salvadora Allende, 

Augusta Pinocheta, Daniela 

Ortegi, Ryszarda Siwca, Jana 

Palacha 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ┘ヮﾍ┞┘┞ )SRR ﾐ; 
ゴ┘ｷWIｷW ｷ ﾗIWﾐｷ; ｷIｴ ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐW 
konsekwencje 

に omawia i ocenia protesty 

przeciwko interwencji wojsk 

Uﾆﾍ;S┌ W;ヴゲ┣;┘ゲﾆｷWｪﾗ ┘ 
C┣WIｴﾗゲﾍﾗ┘;Iﾃｷ 

 

6. Przemiany 

ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW  
に zmiany obyczajowe, nowe tendencje w 

kulturze i modzie 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴminu: 

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

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

UI┣Wﾑぎ 
に identyfikuje postacie: Betty 

 



Zespół Szkół im┻ Jarosława Iwaszkiewicza  w Sochaczewie 

 
 

17 
 

i kulturowe lat 

60. 

に ruchy kontestatorskie 

に bunty studenckie 

に lewacki terroryzm 

に ruchy feministyczne 

に ┘;ﾉﾆ; ┣ ゲWｪヴWｪ;IﾃE ヴ;ゲﾗ┘E ┘ USA 

に ﾉ;ｷI┞┣;Iﾃ; ゲヮﾗﾍWI┣Wﾑゲデ┘ ┣;IｴﾗSﾐｷIｴ 

に SﾗHﾙヴ W;デ┞ﾆ;ﾑゲﾆｷ II 

rewolucja obyczajowa 

に omawia cechy 

charakterystyczne rewolucji 

obyczajowej i jej skutki 

kontestatorski, hipisi, pacyfizm, 

aWﾏｷﾐｷ┣ﾏが ﾐ;┌ﾆ; ゲヮﾗﾍWI┣ﾐ; KﾗゴIｷﾗﾍ; 
katolickiego 

に zna daty: obrad Soboru 

W;デ┞ﾆ;ﾑゲﾆｷWgo II (1962に1965), 

zniesienia segregacji rasowej w USA 

(1964 r.) 

に identyfikuje postacie: Martina 

L┌デｴWヴ; Kｷﾐｪ;が J;ﾐ; XXIIIが P;┘ﾍ; VI 
に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ヮﾗｪﾉES┞ ヴ┌Iｴﾙ┘ 
feministycznych w XX w. 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ┘;ﾉﾆ` ﾗ ヴﾙ┘ﾐﾗ┌ヮヴ;┘ﾐｷWﾐｷW 
w USA 

に ヮﾗS;ﾃW ｪﾍﾙ┘ﾐW ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾃ`デW ﾐ; 
SﾗHﾗヴ┣W W;デ┞ﾆ;ﾑゲﾆｷﾏ II 

ruch ekumeniczny, Woodstock 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ H┌ﾐデﾙ┘ ゲデ┌SWﾐIﾆｷIｴ 
we Francji (1968 r.), festiwalu w 

Woodstock (1969 r.) 

に ヮﾗS;ﾃW ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ﾆ┌ﾉデ┌ヴ┞ 
ﾏﾍﾗS┣ｷW┦ﾗ┘Wﾃ ﾉ;デ ヶヰく ｷ Αヰくぎ TｴW 
Beatles, The Rolling Stones 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ｪﾍﾙ┘ﾐW ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ 
ヮﾗﾃ;┘ｷWﾐｷ; ゲｷ` ﾐﾗ┘┞Iｴ デWﾐSWﾐIﾃｷ 
w kulturze w latach 60. i 70. XX w. 

に omawia przyczyny, przejawy i 

ゲﾆ┌デﾆｷ H┌ﾐデﾙ┘ ゲデ┌SWﾐIﾆｷIｴ 

に omawia zjawisko ruchu 

ekumenicznego 

terroryzm lewacki 

に ヮﾗS;ﾃW ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ﾆ┌ﾉデ┌ヴ┞ 
ﾏﾍﾗS┣ｷW┦ﾗ┘Wﾃ ﾉ;デ ヶヰく ｷ Αヰくぎ J;ﾐｷゲ 
Joplin, Jimi Hendrix  

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾐ; I┣┞ﾏ ヮﾗﾉWｪ; 
legenda festiwalu w 

Woodstocku 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ｪWﾐW┣`が ヮヴ┣Wﾃ;┘┞ ｷ 
skutki terroryzmu lewackiego 

に ocenia znaczenie reform 

SﾗHﾗヴ┌ W;デ┞ﾆ;ﾑゲﾆｷWｪﾗ II 

FヴｷWS;ﾐが M;ヴIWﾉ; LWaWH┗ヴWげ; 

に ヮﾗS;ﾃW ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ Sﾗデ┞I┣EIW 
ﾆ┌ﾉデ┌ヴ┞ ﾏﾍﾗS┣ｷW┦ﾗ┘Wﾃ ﾉ;デ ヶヰく ｷ 
70.: Led Zeppelin, Black 

Sabbath, Deep Purple, Sex 

Pistols 

に ﾗIWﾐｷ; ゲﾆ┌デﾆｷ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW ｷ 
polityczne przemian 

obyczajowych lat 60. XX wieku 

7. M;ﾍ; 

stabilizacja 

に ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ; ┘W┘ﾐ`デヴ┣ﾐ;  
ｷ ┣;ｪヴ;ﾐｷI┣ﾐ; Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; Gﾗﾏ┌ﾍﾆｷ 
に ﾆﾗﾐaﾉｷﾆデ ┘ﾍ;S┣ ┣ KﾗゴIｷﾗﾍWﾏ ﾆ;デﾗﾉｷIﾆｷﾏ 

に デ┘ﾗヴ┣WﾐｷW ゲｷ` ﾗヮﾗ┣┞Iﾃｷ 
に M;ヴ┣WI げヶΒ 

に ┘┞S;ヴ┣Wﾐｷ; ﾐ; W┞Hヴ┣W┦┌ ふGヴ┌S┣ｷWﾑ げΑヰぶ 
に ﾗSゲ┌ﾐｷ`IｷW ﾗS ┘ﾍ;S┣┞ Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; 
Gﾗﾏ┌ﾍﾆｷ 

UI┣Wﾑぎ 
に wyﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ ﾗHIｴﾗS┞ MｷﾉWﾐｷ┌ﾏ 
Cｴヴ┣デ┌ Pﾗﾉゲﾆｷが Gヴ┌S┣ｷWﾑ げΑヰ 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ﾗHIｴﾗSﾙ┘ 
Milenium Chrztu Polski (1966 

r.), Grudnia '70 (15に17 XII 1970 

r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J 
Wﾍ;S┞ゲﾍ;┘; Gﾗﾏ┌ﾍﾆｷ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ｪWﾐW┣` Gヴ┌Sﾐｷ; げΑヰ 
oraz opisuje przebieg i skutki 

┘┞S;ヴ┣Wﾑ ﾐ; W┞Hヴ┣W┦┌ 

 

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; 
stabilizacja, opozycja 

┘W┘ﾐEデヴ┣ヮ;ヴデ┞ﾃﾐ;が ;ﾐデ┞ゲWﾏｷデ┞┣ﾏが  
に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ┘┞S;ヴ┣Wﾑ ﾏ;ヴIﾗ┘┞Iｴ ふIII  
ヱΓヶΒ ヴくぶが ┌ﾆﾍ;S┌ PRL-RFN (7 XII 1970 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;IｷWぎ Wｷﾉﾉ┞げWｪﾗ 
Brandta, Edwarda Gierka 

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ﾗﾆヴWゲ ヴ┣ESﾙ┘ Wく 
Gﾗﾏ┌ﾍﾆｷが ┘ デ┞ﾏ ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ` ┣;ｪヴ;ﾐｷI┣ﾐE 
PRL 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ゲデﾗゲ┌ﾐWﾆ ┘ﾍ;S┣ PRL Sﾗ 
inteligencji 

に przedstawia przyczyny i przebieg 

┘┞S;ヴ┣Wﾑ ﾏ;ヴIﾗ┘┞Iｴ ヱΓヶΒ 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 
ヴW┘ｷ┣ﾃﾗﾐｷゴIｷが Sﾗｪﾏ;デ┞I┞が Lｷゲデ 34, 

M;ヴ┣WI げヶΒ 

に zna daty: listu episkopatu 

polskiego do episkopatu 

niemieckiego (XI 1965 r.), 

opublikowania Listu 34 (1964 r.), 

┣Sﾃ`Iｷ; ずD┣ｷ;Sﾙ┘ざ ┣ ;aｷゲ┣; ┘ 
teatrze Narodowym (I 1961 r.) 

に identyfikuje postacie: Jacka 

Kuronia, Adama Michnika, Piotra 

 Jaroszewicza 

に charakteryzuje przyczyny i 

ﾐ;ヴ;ゲデ;ﾐｷW ﾆﾗﾐaﾉｷﾆデ┌ ┘ﾍ;S┣ ┣ 
KﾗゴIｷﾗﾍWﾏ K;デﾗﾉｷIﾆｷﾏ  
に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヮヴ┣WHｷWｪ ﾗHIｴﾗSﾙ┘ 
milenijnych 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ ｷ ゲﾆ┌デﾆｷ 
kampanii antysemickiej w Polsce 

w 1968 r. 

に ﾗヮｷゲ┌ﾃW ﾐ;ヴﾗS┣ｷﾐ┞ ｷ S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴJ 
opozycji 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ヮﾗﾉゲﾆ; ゲ┣ﾆﾗﾍ; aｷﾉﾏﾗ┘;が ず)ﾐ;ﾆざが 
ずK┌ﾉデ┌ヴ;ざが ずﾆﾗﾏ;ﾐSﾗゲｷざが  
に identyfikuje postacie: Adama 

Rapackiego, Antoniego 

SﾍﾗﾐｷﾏゲﾆｷWｪﾗが J;ﾐ; Jﾙ┣Wa; 
Lipskiego, Jerzego Giedroycia, 

Zbigniewa Cybulskiego, Andrzeja 

Wajdy, Kazimierza Dejmka 

に oIWﾐｷ; ┣;Iｴﾗ┘;ﾐｷW ┘ﾍ;S┣ PRL ｷ 
)SRR ┘ ﾗHﾉｷI┣┌ ┘┞S;ヴ┣Wﾑ ﾐ; 
W┞Hヴ┣W┦┌ ┘ ヱΓΑヰ ヴく 

UI┣Wﾑぎ 
 に ﾗIWﾐｷ; ヴﾗﾉ` KﾗゴIｷﾗﾍ; 
ﾆ;デﾗﾉｷIﾆｷWｪﾗ ｷ ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ 
ゲデ┌SWﾐIﾆｷIｴ ┘ ﾆゲ┣デ;ﾍデﾗ┘;ﾐｷ┌ 
ﾗヮﾗ┣┞Iﾃｷ  ┘ﾗHWI ┘ﾍ;S┣ PRL 

 

 

Βく R┣ES┞ 
Edwarda Gierka 

に ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ; ┘W┘ﾐ`デヴ┣ﾐ;  
i zagraniczna Edwarda Gierka 

に reforma administracyjna 

に inwestycje gospodarcze  

w latach 70. XX w. 

に ﾗ┦┞┘ｷWﾐｷW ヴ┌Iｴﾙ┘ ﾗヮﾗ┣┞I┞ﾃﾐ┞Iｴ 

に ヮﾗI┣Eデﾆｷ ﾆヴ┞┣┞ゲ┌ ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣Wｪﾗ 

に C┣Wヴ┘ｷWI げΑヶ ふ┘┞ゲデEヮｷWﾐｷ; ヴﾗHﾗデﾐｷﾆﾙ┘ぶ 

に ┘┞Hﾙヴ ﾆ;ヴS┞ﾐ;ﾍ; K;ヴﾗﾉ; Wﾗﾃデ┞ﾍ┞ ﾐ; 
ヮ;ヮｷW┦; ｷ ﾃWｪﾗ ヮｷWヴ┘ゲ┣; ヮｷWﾉｪヴ┣┞ﾏﾆ; do 

Polski 

UI┣Wﾑぎ 
に zna daty: wyboru Karola 

Wﾗﾃデ┞ﾍ┞ ﾐ; ヮ;ヮｷW┦; ふヱヶ X ヱΓΑΒ 
r.) 

に identyfikuje postacie: 

Edwarda Gierka,  

J;ﾐ; P;┘ﾍ; II 
に wymienia cechy 

charakterystyczne ヴ┣ESﾙ┘ Eく 
Gierka 

 

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

Robﾗデﾐｷﾆﾙ┘ ふKORぶ C┣Wヴ┘ｷWI げΑヶ 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ┘┞S;ヴ┣Wﾑ I┣Wヴ┘Iﾗ┘┞Iｴ ふVI 
1976 r.), powstania KOR (IX 1976 r.) 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ ┌ﾏﾗIﾐｷWﾐｷ; 
┘ﾍ;S┣┞ ES┘;ヴS; GｷWヴﾆ; 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷが ┣;ゲｷ`ｪ ｷ ゲﾆ┌デﾆｷ 
przemian gospodarczych w czasach 

ヴ┣ESﾙ┘ Eく  GｷWヴﾆ; 

に opis┌ﾃW ｪWﾐW┣`が ヮヴ┣WHｷWｪ ｷ 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┌ぎ 
ヮヴﾗヮ;ｪ;ﾐS; ゲ┌ﾆIWゲ┌ざ 

に zna daty: reformy 

administracyjnej (1972に1975) 

に identyfikuje postacie: Jacka 

Kuronia, Adama Michnika 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ ﾐ;ヴﾗS┣ｷﾐ 
opozycji antykomunistycznej w 

latach 70. 

XX w. 

に ヮヴ┣┞デ;I┣; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ S┣ｷ;ﾍ;ﾑ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
R┌Iｴ┌ OHヴﾗﾐ┞ Pヴ;┘ C┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; ｷ 
Obywatela (ROPCiO), KPN, 

WﾗﾉﾐW )┘ｷE┣ﾆｷ );┘ﾗSﾗ┘W ふW))ぶ 

に zna daty: powstania ROPCiO 

ふヱΓΑΑ ヴくぶが ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; W)) ふヱΓΑΒ 
r.), utworzenia KPN (1979 r.) 

に identyfikuje postacie: Leszka 

MﾗI┣┌ﾉゲﾆｷWｪﾗが Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; P┞ﾃ;ゲ; 

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ヴﾗ┣┘ﾙﾃ 
organizacji opozycyjnych w 

UI┣Wﾑぎ 
に ﾗIWﾐｷ; ﾗﾆヴWゲ ヴ┣ESﾙ┘ 
Edwarda Gierka na tle sytuacji 

ﾏｷ`S┣┞ﾐ;ヴﾗSﾗ┘Wﾃ ｷ 
┘W┘ﾐ`デヴ┣ﾐWﾃ ┣;ヴﾙ┘ﾐﾗ 
politycznej, jak i ekonomicznej  
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┘┞S;ヴ┣Wﾑ I┣Wヴ┘Iﾗ┘┞Iｴ ┘ ヱΓΑヶ ヴく 
 

opozycyjnych w latach 70. XX w. 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヴWﾉ;Iﾃｷ ヮ;ﾑゲデ┘ﾗ-

KﾗゴIｷﾙﾍ ┘ ﾗﾆヴWゲｷW ヴ┣ESﾙ┘ Eく GｷWヴﾆ; 

latach 70.XX w. 

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ヮﾗSﾗHｷWﾑゲデ┘; ｷ 
ヴﾙ┦ﾐｷIW ヮﾗﾉｷデ┞ﾆｷ ┘ﾍ;S┣ PRL ┘ 
ゲデﾗゲ┌ﾐﾆ┌ Sﾗ KﾗゴIｷﾗﾍ; ┣; ヴ┣ESﾙ┘ 
Gﾗﾏ┌ﾍﾆｷ  
i Gierka 

  

D┣ｷ;ﾍ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾗ┘┞ぎ EUROPA I ŚWIAT NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU  

1. Kryzys  

i upadek 

komunizmu  

w Europie 

に ﾆヴ┞┣┞ゲ ┘W┘ﾐ`デヴ┣ﾐ┞ ┘ )SRR 

に wkroczenie wojsk radzieckich 

do Afganistanu 

に igrzyska olimpijskie 

w Moskwie w 1980 r. 

に ZSRR w latach 80. 

に ﾗHﾃ`IｷW ヴ┣ESﾙ┘ ┘ )SRR ヮヴ┣W┣ MｷIｴ;ｷﾍ; 
Gorbaczowa 

に katastrofa w Czarnobylu 

に ┘┣ヴﾗゲデ ┣ﾐ;I┣Wﾐｷ; ゲｷﾍ ﾗヮﾗ┣┞I┞ﾃﾐ┞Iｴ ┘ 
Hﾉﾗﾆ┌ ヮ;ﾑゲデ┘ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷゲデ┞I┣ﾐ┞Iｴ 

に JWゲｷWﾑ L┌Sﾙ┘ ｷ ┌ヮ;SWﾆ 

komunizmu 

に rozpad ZSRR 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ pierestrojkaが JWゲｷWﾑ 
L┌Sﾙ┘ 

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

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヴﾗﾉ` MｷIｴ;ｷﾍ; 
Gorbaczowa w upadku 

ﾆﾗﾏ┌ﾐｷ┣ﾏ┌ ┘ ヮ;ﾑゲデ┘;Iｴ Hﾉﾗﾆ┌ 
wschodniego 

に charakteryzuje wydarzenia 

JWゲｷWﾐｷ L┌Sﾙ┘ 

 

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

ヴW┘ﾗﾉ┌Iﾃ;が Wゲヮﾙﾉﾐﾗデ; NｷWヮﾗSﾉWｪﾍ┞Iｴ 
P;ﾑゲデw (WNP) 

に zna daty: aksamitnej rewolucji w 

C┣WIｴﾗゲﾍﾗ┘;Iﾃｷ ふヱΓΒΓ ヴくぶが ┣H┌ヴ┣Wﾐｷ; 
ﾏ┌ヴ┌ HWヴﾉｷﾑゲﾆｷWｪﾗ ふヱΓΒΓ ヴくぶが ﾗH;ﾉWﾐｷ; 
ﾆﾗﾏ┌ﾐｷ┣ﾏ┌ ┘ PﾗﾉゲIWが B┌ﾍｪ;ヴｷｷが  
R┌ﾏ┌ﾐｷｷ ｷ ﾐ; W`ｪヴ┣WIｴ ふヱΓΓヰ ヴくぶが 
rozpadu ZSRR (1990 r.), zjednoczenia 

NｷWﾏｷWI ふヱΓΓヰ ヴくぶが ヴﾗ┣┘ｷE┣;ﾐｷ; )SRR 
(XII 1991 r.) 

に identyfikuje postacie: Vaclava Havla, 

Helmuta Kohla, Borysa Jelcyna 

に przedstawia przejawy kryzysu ZSRR 

w latach 80. 

に omawia proces rozpadu ZSRR, 

┌┘┣ｪﾉ`Sﾐｷ;ﾃEI ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷW 
ﾐｷWヮﾗSﾉWｪﾍ┞Iｴ ヮ;ﾑゲデ┘ ┘ E┌ヴﾗヮｷW 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
muS┦;ｴWSｷﾐｷが デ;ﾉｷHﾗ┘ｷWが 
KﾗﾐaWヴWﾐIﾃ; BW┣ヮｷWI┣Wﾑゲデ┘; ｷ 
Wゲヮﾙﾍヮヴ;I┞ ┘ E┌ヴﾗヮｷW ふKBWEぶが 
ﾆﾗﾏｷデWデ┞ ｴWﾉゲｷﾑゲﾆｷWが  
Karta 77 

に zna daty: podpisania Aktu 

KﾗﾑIﾗ┘Wｪﾗ KBWE ふヱΓΑヵ ヴくぶが 
interwencji zbrojnej ZSRR w 

Afganistanie (1979-1989), 

ヮヴ┣Wﾃ`Iｷ; ┘ﾍ;S┣┞ ヮヴ┣W┣ Mく 
Gorbaczowa (1985 r.), katastrofy w 

Czarnobylu (1986 r.), upadku 

ﾆﾗﾏ┌ﾐｷ┣ﾏ┌ ┘ J┌ｪﾗゲﾍ;┘ｷｷ ふヱΓΓヰ ヴくぶ ｷ 
AﾉH;ﾐｷｷ ふヱΓΓヱ ヴくぶが ヴﾗ┣┘ｷE┣;ﾐｷ; 
RWPG ｷ Uﾆﾍ;S┌ W;ヴゲ┣;┘ゲﾆｷWｪﾗ 
(1991 r.) 

に identyfikuje postacie: Babraka 

Karmala, Borysa Jelcyna 

に ﾗﾆヴWゴﾉ; ｪﾍﾙ┘ﾐW ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; Aﾆデ┌ 
ﾆﾗﾑIﾗ┘Wｪﾗ KBWE 

に omawia kryzys ZSRR w 

ﾆﾗﾐデWﾆゴIｷW ヮヴﾗHﾉWﾏﾙ┘ 
┘W┘ﾐ`デヴ┣ﾐ┞Iｴ ｷ ﾆﾗﾐaﾉｷﾆデ┌ 
;aｪ;ﾑゲﾆｷWｪﾗ 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;  ┣ﾐ;I┣WﾐｷW ﾆ;デ;ゲデヴﾗa┞ ┘ 
Czarnobylu 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
ﾗHヴ;S┞ デヴﾙﾃﾆEデﾐWｪﾗ ゲデﾗﾍ┌が ヮ┌I┣ 
Janajewa 

に zna daty: igrzysk olimpijskich 

w Moskwie (1980 r.), puczu 

Janajewa (1990 r.) 

に identyfikuje postacie: Ericha 

HﾗﾐWIﾆWヴ;が NｷIﾗﾉ;W CW;┌ズWゲI┌が 
GｷWﾐﾐ;Sｷﾃ; J;ﾐ;ﾃW┘;が Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; 
Szuszkiewicza, Leonida 

Krawczuka 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW Hﾗﾃﾆﾗデ┌ 
igrzysk olimpijskich w Moskwie 

Sﾉ; ゴ┘ｷ;デﾗ┘Wﾃ ヴﾗﾉｷ )SRR 

 

UI┣Wﾑぎ 
に identyfikuje postacie:  

Jurija Andropowa, 

Konstantina Czernienki 

に ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ヮヴﾗIWゲ 
odchodzenia od komunizmu  

┘ ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ ヮ;ﾑゲデ┘;Iｴ E┌ヴﾗヮ┞ 

 

 

2. Polska droga 

Sﾗ ┘ﾗﾉﾐﾗゴIｷ 
に strajki w 1980 r. i podpisanie 

ヮﾗヴﾗ┣┌ﾏｷWﾑ ゲｷWヴヮﾐｷﾗ┘┞Iｴ 

に ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷW NS)) ずSﾗﾉｷS;ヴﾐﾗゴJざ 

に stan wojenny 

に ﾐｷW┌S;ﾐW ヮヴﾙH┞ ヴWaﾗヴﾏ ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣┞Iｴ 

に ostatnie lata PRL 

ふ┣;Hﾙﾃゲデ┘ﾗ ﾆゲく JWヴ┣Wｪﾗ PﾗヮｷWﾍ┌ゲ┣ﾆｷが ゲデヴ;ﾃﾆｷ 
w 1988 r.) 

に ﾗHヴ;S┞ ｷ ヮﾗゲデ;ﾐﾗ┘ｷWﾐｷ; OﾆヴEｪﾍWｪﾗ Sデﾗﾍ┌ 

に wybory czerwcowe w 1989 r. 

に ┘┞Hﾙヴ WﾗﾃIｷWIｴ; J;ヴ┌┣WﾉゲﾆｷWｪﾗ ﾐ; 
prezydenta 

に powstanie rzES┌ T;SW┌ゲ┣; 
Mazowieckiego 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ ┘┞S;ヴ┣Wﾐｷ; 
sierpniowe, stan wojenny, 

ﾗHヴ;S┞ OﾆヴEｪﾍWｪﾗ Sデﾗﾍ┌が 
wybory czerwcowe 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ┘┞S;ヴ┣Wﾑ 
sierpniowych ( VIII 1980 r.), 

wprowadzenia stanu 

wojennego (13 XII 1981 r.), 

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 ┘┞Hﾗヴﾙ┘ 
czerwcowych (4 VI 1989 r.) 

に identyfikuje postacie: Lecha 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ ヲヱ 
ヮﾗゲデ┌ﾉ;デﾙ┘が ヮﾗヴﾗ┣┌ﾏｷWﾐｷ; ゲｷWヴヮﾐｷﾗ┘Wが 
NS)) ずSﾗﾉｷS;ヴﾐﾗゴJざが Wﾗﾃゲﾆﾗ┘; R;S; 
Ocalenia Narodowego (WRON), 

Komitet Obywatelski, sejm 

kontraktowy 

に zna daty: ヮﾗヴﾗ┣┌ﾏｷWﾑ ゲｷWヴヮﾐｷﾗ┘┞Iｴ 
(31 VIII 1980 r.), powstania NSZZ 

ずSﾗﾉｷS;ヴﾐﾗゴJざ ふIX ヱΓΒヰ ヴくぶが ┣ﾐｷWゲｷWﾐｷ; 
stanu wojennego (22 VII 1983 r.), 

wyboru W. Jaruzelskiego na 

ヮヴW┣┞SWﾐデ; ふVII ヱΓΒΓ ヴくぶが ヮﾗ┘ﾗﾍ;ﾐｷ; 
ヴ┣ES┌ Tく M;┣ﾗ┘ｷWIﾆｷWｪﾗ ふIX ヱΓΒΓ ヴくぶ 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
Mｷ`S┣┞┣;ﾆﾍ;Sﾗ┘┞ KﾗﾏｷデWデ 
Sデヴ;ﾃﾆﾗ┘┞ ふMKSぶが OｪﾙﾉﾐﾗヮﾗﾉゲﾆｷW 
Pﾗヴﾗ┣┌ﾏｷWﾐｷW )┘ｷE┣ﾆﾙ┘ 
Zawodowych (OPZZ) 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ヮﾗヴﾗ┣┌ﾏｷWﾑ 
ゲ┣I┣WIｷﾑゲﾆｷIｴ ふVIII 1980 r.), 

ヮﾗヴﾗ┣┌ﾏｷWﾑ ﾃ;ゲデヴ┣`HゲﾆｷIｴ ふIX ヱΓΒヰ 
ヴくぶが ┘┞ヮ;Sﾆﾙ┘ ┘ ﾆﾗヮ;ﾉﾐｷ W┌ﾃWﾆ ふヱヶ 
XII 1981 r.), pielgrzymek Jana 

P;┘ﾍ; II Sﾗ Pﾗﾉゲﾆｷ ふヱΓΒン ｷ ヱΓΒΑ ヴくぶが 
przyznania Pokojowej Nagrody 

NﾗHﾉ; Lく W;ﾍ`ゲｷW ふヱΓΒン ヴくぶが 

UI┣Wﾑぎ 
に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ヮヴ┣Wﾃ`Iｷ; ┘ﾍ;S┣┞ 
przez W. Jaruzelskiego (1981 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J 
MｷWI┣┞ゲﾍ;┘; R;ﾆﾗ┘ゲﾆｷWｪﾗ 

に ;ﾐ;ﾉｷ┣┌ﾃW ┘W┘ﾐ`デヴ┣ﾐW ｷ 
┣W┘ﾐ`デヴ┣ﾐW ┌┘;ヴ┌ﾐﾆﾗ┘;ﾐｷ; 
przemian w Polsce w latach  

1988に1989 

に ﾗﾆヴWゴﾉ; IWﾉW ｷ ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; 
S┣ｷ;ﾍ;ﾐｷ; P)PR ┘ ﾗゲデ;デﾐｷIｴ 
latach PRL  

に ﾗﾏ;┘ｷ; ┘┞S;ヴ┣Wﾐｷ;が ﾆデﾙヴW 
Sﾗヮヴﾗ┘;S┣ｷﾍ┞ Sﾗ ヮﾗ┘ﾗﾍ;ﾐｷ; 

UI┣Wﾑぎ 
に identyfikuje postacie: 

Sデ;ﾐｷゲﾍ;┘; K;ﾐｷが R┞ゲ┣;ヴS; 
K┌ﾆﾉｷﾑゲﾆｷWｪﾗが AﾉaヴWS; 
Miodowicza  

に ocenia znaczenie obrad 

OﾆヴEｪﾍWｪﾗ Sデﾗﾍ┌ Sﾉ; ヮヴ┣Wﾏｷ;ﾐ 
politycznych w Polsce 
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W;ﾍ`ゲ┞が WﾗﾃIｷWIｴ; 
Jaruzelskiego 

に przedstawia przyczyny i skutki 

┘┞S;ヴ┣Wﾑ ゲｷWヴヮﾐｷﾗ┘┞Iｴ ┘ ヱΓΒヰ 
r. 

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ┘┞S;ヴ┣Wﾐｷ;が ﾆデﾙヴW 
Sﾗヮヴﾗ┘;S┣ｷﾍ┞ Sﾗ ┌ヮ;Sﾆ┌ 
komunizmu w Polsce 

 

に identyfikuje postacie: Jerzego 

PﾗヮｷWﾍ┌ゲ┣ﾆｷが J;ﾐ; P;┘ﾍ; IIが T;SW┌ゲ┣; 
Mazowieckiego 

に oma┘ｷ; ヮヴ┣WHｷWｪ ┘┞S;ヴ┣Wﾑ 
sierpniowych 

に charakteryzuje stan wojenny w 

Polsce 

に podaje postanowienia i skutki obrad 

OﾆヴEｪﾍWｪﾗ Sデﾗﾍ┌ 

powstania OPZZ (1984 r.), 

┣;ﾏﾗヴSﾗ┘;ﾐｷ; ﾆゲく Jく PﾗヮｷWﾍ┌ゲ┣ﾆｷ 
(1984 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J C┣Wゲﾍ;┘; 
Kiszczaka  

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ゲ┞デ┌;Iﾃ` ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐﾗ-

ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣E ┘ PﾗﾉゲIW ┘ ﾉ;デ;Iｴ Βヰく 
XX w. 

に ﾗﾏ;┘ｷ; S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴJ opozycji 

;ﾐデ┞ﾆﾗﾏ┌ﾐｷゲデ┞I┣ﾐWﾃが ┘ デ┞ﾏ ヴﾗﾉ` 
KﾗゴIｷﾗﾍ; ┘ ┘;ﾉIW ┣ ヴW┦ｷﾏWﾏ 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ﾐ;ゲデ`ヮゲデ┘; ┘┞Hﾗヴﾙ┘ 
czerwcowych 

ヴ┣ES┌ Tく M;┣ﾗ┘ｷWIﾆｷWｪﾗ 

3. Polska po 

1989 roku 

に ヴ┣ES T;SW┌ゲ┣; M;┣ﾗ┘ｷWIﾆｷWｪﾗ  
i przemiany ustrojowe 

に hiperinflacja i reformy gospodarcze 

Leszka 

Balcerowicza 

に koszty zmian ustrojowych 

に ┌ゲデEヮｷWﾐｷW WﾗﾃIｷWIｴ; J;ヴ┌┣Wﾉゲﾆｷego 

に ┘┞Hﾙヴ LWIｴ; W;ﾍ`ゲ┞ ﾐ; ヮヴW┣┞SWﾐデ; 

に pierwsze demokratyczne wybory do 

parlamentu 

に spory polityczne po 1991 r., uchwalenie 

ﾏ;ﾍWﾃ ﾆﾗﾐゲデ┞デ┌Iﾃｷ  
w 1992 r. i konstytucji w 1997 r. 

に ┘ゲデEヮｷWﾐｷW Pﾗﾉゲﾆｷ Sﾗ NATO  
i Unii Europejskiej 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 

デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ ｪﾗゲヮﾗS;ヴﾆ; 
wolnorynkowa, prywatyzacja 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ┘┞Hﾗヴ┌ Lく W;ﾍ`ゲ┞ 
na prezydenta (XII 1990 r.), 

uchwalenia Konstytucji RP (2 IV 

1997 r.) 

に identyfikuje postacie: 

Tadeusza Mazowieckiego, 

LWIｴ; W;ﾍ`ゲ┞ 

に wymienia najistotniejsze 

przemiany ustrojowe i 

ekonomiczne III 

Rzeczypospolitej 

 

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

ﾗHﾙ┣ ゲﾗﾉｷS;ヴﾐﾗゴIｷﾗ┘┞ 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ┣ﾏｷ;ﾐ┞ ﾐ;┣┘┞ ヮ;ﾑゲデ┘; ﾐ; 
R┣WI┣ヮﾗゲヮﾗﾉｷデE PﾗﾉゲﾆE ふXII ヱΓΒΓ ヴくぶが 
ヮヴ┣┞ﾃ`Iｷ; ヮヴﾗｪヴ;ﾏ┌ B;ﾉIWヴﾗ┘ｷI┣; 
(1990 r.), uchwaleﾐｷ; ﾏ;ﾍWﾃ ﾆﾗﾐゲデ┞デ┌Iﾃｷ 
ふX ヱΓΓヲ ヴくぶが ヮヴ┣┞ﾃ`Iｷ; Pﾗﾉゲﾆｷ Sﾗ NATO 
ふヱΓΓΓ ヴくぶが ┘WﾃゴIｷ; Pﾗﾉゲﾆｷ Sﾗ UE ふヲヰヰヴ ヴくぶ 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J LWゲ┣ﾆ; 
Balcerowicza, 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ` ヴ┣ES┌ Tく 
Mazowieckiego 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ ヴﾗ┣ヮ;S┌ ﾗHﾗ┣┌ 
ゲﾗﾉｷS;ヴﾐﾗゴIｷﾗ┘Wｪﾗ 

に ﾗﾆヴWゴﾉ; ｪﾍﾙ┘ﾐW kierunki polskiej 

polityki zagranicznej 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ ｷ 
ゲﾆヴﾙデﾙ┘ぎ ず┘ﾗﾃﾐ; ﾐ; ｪﾙヴ┣Wざが TヴﾙﾃﾆEデ 
Weimarski 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ヮｷWヴ┘ゲ┣┞Iｴ ┘┞Hﾗヴﾙ┘ 
ゲ;ﾏﾗヴ┣ESﾗ┘┞Iｴ ふヱΓΓヰ ヴくぶが 
ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷ; TヴﾙﾃﾆEデ; WWｷﾏ;ヴゲﾆｷWｪﾗ 
ふヱΓΓヱ ヴくぶが ┘┞ﾃゴIｷ; ┘ﾗﾃゲﾆ ヴﾗゲ┞ﾃゲﾆｷIｴ ┣ 
Polski (1993 r.), reformy 

administracyjnej (1997 r.), 1988 r., 

6 lutego 5 kwietnia 1989 r., 1991 

r.,  

ヱΑ ヮ;┤S┣ｷWヴﾐｷﾆ; ヱΓΓヲ ヴくが  
ヱΑ ┘ヴ┣Wゴﾐｷ; 

1993 r. 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J J;ヴﾗゲﾍ;┘; 
K;I┣┞ﾑゲﾆｷWｪﾗ 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ﾆﾗゲ┣デ┞ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW ┣ﾏｷ;ﾐ 
ustrojowych 

に Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ゲIWﾐ` ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐE 
pierwszych lat demokratycznej 

Polski 

UI┣Wﾑぎ 
に identyfikuje postacie: 

Krzysztofa Skubiszewskiego, 

J;ヴﾗゲﾍ;┘; K;I┣┞ﾑゲﾆｷWｪﾗが  
Zbigniewa Bujaka 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ┘ヮﾍ┞┘ ┣ﾏｷ;ﾐ Wﾆｷヮ 
ヴ┣ES┣EI┞Iｴ ﾐ; ゲ┞デ┌;Iﾃ` 
ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐE ┘ PﾗﾉゲIW ┘ ﾉ;デ;Iｴ Γヰく 
 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐaczenie terminu: 

ずヮﾗヮｷ┘Wﾆざ 

に ocenia przemiany polityczne 

i gospodarcze w Polsce po 

1989 r. 

 

4. Europa  

ｷ ゴ┘ｷ;デ ﾐ; 
ヮヴ┣WﾍﾗﾏｷW  
XX i XXI wieku 

に ゴ┘ｷ;デ ヮﾗ ヴﾗ┣ヮ;S┣ｷW )SRR 

に ┘ﾗﾃﾐ; ┘ J┌ｪﾗゲﾍ;┘ｷｷ  
ｷ ヮﾗ┘ゲデ;ﾐｷW ヮ;ﾑゲデ┘ ﾐ;ヴﾗSﾗ┘┞Iｴ ﾐ; 
B;ﾍﾆ;ﾐ;Iｴ 

に konflikty zbrojne na tWヴWﾐｷW H┞ﾍWｪﾗ )SRR 

に ;デ;ﾆ ﾐ; WTCが ﾗｪﾍﾗゲ┣WﾐｷW ┘ﾗﾃﾐ┞ ┣ 
terroryzmem 

に interwencje zbrojne USA 

に wzrost znaczenia gospodarczego strefy 

Pacyfiku 

に represje opozycji w Chinach 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ぎ 
Al-Kaida 

に ┣ﾐ; S;デ`ぎ ;デ;ﾆ┌ ﾐ; WﾗヴﾉS 
Trade Center  

(11 IX 2001 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J GWﾗヴｪWげ; 
Busha 

に przedstawia przyczyny 

dominacji USA  

┘W ┘ゲヮﾙﾍI┣Wゲﾐ┞ﾏ ゴ┘ｷWIｷW 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ぎ ずIヴ;Iﾆ; 
┘ﾗﾉﾐﾗゴJざ 

に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ヴﾗ┣ヮ;S┌ J┌ｪﾗゲﾍ;┘ｷｷ ふヱΓΓヱ-

ヱΓΓヲぶが ┘ﾗﾃﾐ┞ ┘ J┌ｪﾗゲﾍ;┘ｷｷ ふヱΓΓヱに
1995), inwazji USA na Irak (2003 r.) 

に identyfikuje postacie: Osamy bin 

Ladena, Saddama Husajna, Aleksandra 

Ł┌ﾆ;ゲ┣Wﾐﾆｷ 
に prezentuje przyczyny i skutki 

konfliktu  

┘ H┞ﾍWﾃ J┌ｪﾗゲﾍ;┘ｷｷ 
に przedstawia przyczyny i charakter 

wojny w Iraku 

 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
Grupa G8, masakra na placu 

Tiananmen 

に zna daty: masakry na placu 

Tiananmen (VI 1989 r.), wojny w 

Czeczenii (1994-1999), 

porozumienia w Dayton  

ふXI ヱΓΓヵ ヴくぶが ┌ﾆﾍ;S┌ ヮﾗﾆﾗﾃﾗ┘Wｪﾗ ┘ 
P;ヴ┞┦┌ ふXII ヱΓΓヵ ヴくぶ  
に omawia przebieg konfliktu w 

H┞ﾍWﾃ J┌ｪﾗゲﾍ;┘ｷｷ 
に charakteryzuje postanowienia 

porozumienia 

┣ D;┞デﾗﾐ ｷ ┌ﾆﾍ;S┌ ヮ;ヴ┞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 
PﾙﾍﾐﾗIﾐﾗ;ﾏWヴ┞ﾆ;ﾑゲﾆ; SデヴWa; 
Wolnego Handlu (NAFTA), Rada 

Wゲヮﾙﾍヮヴ;I┞ 

Gospodarczej Azji i Pacyfiku 

(APEC) 

に ┣ﾐ; S;デ`ぎ ┘ﾗﾃﾐ┞ ﾗ Gﾙヴﾐ┞ 
Karabach (1991 r.) 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ゲ┞デ┌;Iﾃ` ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐE ｷ 
ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣E ┘ゲヮﾙﾍI┣Wゲﾐ┞Iｴ 
Chin 

に ocenia problem terroryzmu 

UI┣Wﾑぎ 
に ┣ﾐ; S;デ┞ぎ ┣;ﾏ;Iｴﾙ┘ ┘ 
M;Sヴ┞IｷW ふヲヰヰヴ ヴくぶが BｷWゲﾍ;ﾐｷW 
(2004 r.) i Londynie (2005 r.) 

に ｷSWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗゲデ;J TWﾐｪ 
Siao-pinga 

に ﾗIWﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ USA ﾐ; 
ゲ┞デ┌;Iﾃ` ヮﾗﾉｷデ┞I┣ﾐE ｷ 
ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣E ┘ゲヮﾙﾍI┣WゲﾐWｪﾗ 
ゴ┘ｷ;デ; 
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1995 r. 

に podaje konsekwencje rozpadu 

ZSRR 

- ﾗヮｷゲ┌ﾃW ゲ┞デ┌;Iﾃ` ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣E 
strefy Azji i Pacyfiku 

5. Wyzwania 

┘ゲヮﾙﾍI┣WゲﾐWｪﾗ 
ゴ┘ｷ;デ; 

に ﾐﾗ┘W ゴヴﾗSﾆｷ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;Iﾃｷ 
i przekazu informacji 

に IWIｴ┞ ┘ゲヮﾙﾍI┣WゲﾐWﾃ ﾆ┌ﾉデ┌ヴ┞ 
(amerykanizacja i popkultura) 

に ヴﾗ┣┘ﾙﾃ デ┌ヴ┞ゲデ┞ﾆｷ 
に globalizacja 

に ゴ┘ｷ;デﾗ┘┞ ヮヴ┣Wヮﾍ┞┘ ﾆ;ヮｷデ;ﾍ┌ 

に ┣;ｪヴﾗ┦Wﾐｷ; WﾆﾗﾉﾗｪｷI┣ﾐW 

に ┘┣ヴﾗゲデ ﾆﾗﾐデヴ;ゲデﾙ┘ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐ┞Iｴ 

に zderzenie cywilizacji 

ｷ ヴﾗS┣EIW ゲｷ` ﾆﾗﾐaﾉｷﾆデ┞ 

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ヴﾐWデが デWﾉWaﾗﾐｷ; 
ﾆﾗﾏﾙヴﾆﾗ┘;が ｪlobalizacja 

に omawia zalety i wady nowych 

ゴヴﾗSﾆﾙ┘ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;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 
ずｪﾉﾗH;ﾉﾐ; ┘ｷﾗゲﾆ;ざが ;ﾏWヴ┞ﾆ;ﾐｷ┣;Iﾃ;が 
popkultura 

に opisuje zjawisko amerykanizacji  

に ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW IWIｴ┞ ┘ゲヮﾙﾍI┣WゲﾐWﾃ ﾆ┌ﾉデ┌ヴ┞ 
masowej 

に omawia przejawy globalizacji we 

┘ゲヮﾙﾍI┣Wゲﾐ┞ﾏ ゴ┘ｷWIｷW 

に ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ｪﾍﾙ┘ﾐW ゲヮﾗﾍWI┣ﾐﾗ-

ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣W ヮヴﾗHﾉWﾏ┞ ┘ゲヮﾙﾍI┣WゲﾐWｪﾗ 
ゴ┘ｷ;デ; 

UI┣Wﾑぎ 
に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ぎ 
ヮヴﾗデﾗﾆﾙﾍ ┣ Kｷﾗデﾗ 

に ┣ﾐ; S;デ` ┘WﾃゴIｷ; ┘ ┦┞IｷW 
ヮヴﾗデﾗﾆﾗﾍ┌ ┣ Kｷﾗデﾗ ふヲヰヰヵ ヴくぶ 

に ﾗﾏ;┘ｷ; ┘ヮﾍ┞┘ ﾆ;ヮｷデ;ﾍ┌ ﾐ; 
ヮﾗﾉｷデ┞ﾆ` ┘W ┘ゲヮﾙﾍI┣Wゲﾐ┞ﾏ ゴ┘ｷWIｷW 

に ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ┣;ｪヴﾗ┦Wﾐｷ; 
WﾆﾗﾉﾗｪｷI┣ﾐW ┘ゲヮﾙﾍI┣WゲﾐWｪﾗ ゴ┘ｷ;デ; 

に ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾐ; I┣┞ﾏ ヮﾗﾉWｪ;ﾃE 
ﾆﾗﾐデヴ;ゲデ┞ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW ┘W 
┘ゲヮﾙﾍI┣Wゲﾐ┞ﾏ ゴ┘ｷWIｷW 

UI┣Wﾑぎ 
に omawia szanse i 

ﾐｷWHW┣ヮｷWI┣Wﾑゲデ┘; Sﾉ; 
I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ;が ┘┞ﾐｷﾆ;ﾃEIW ┣W 
┘ゲヮﾙﾍI┣Wゲﾐ┞Iｴ ┣ﾏｷ;ﾐ 
cywilizacyjnych 

 

Uczeﾑぎ 
に ocenia zjawisko zderzenia 

I┞┘ｷﾉｷ┣;Iﾃｷ ┘W ┘ゲヮﾙﾍI┣Wゲﾐ┞ﾏ 
ゴ┘ｷWIｷW 

 

  

 


