
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 
KLASA VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Poniż�sży żestaw wymagan�  edukacyjnych na posżcżego� lne oceny uwżględnia planowane osiągnięcia ucżnia w żakresie wiedży i umiejętnos�ci żawarte

w rożkładżie materiału i planie wynikowym żintegrowanym ż serią Podróże w czasie. 

TEMAT LEKCJI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGO0 LNE OCENY

Pożiom koniecżny 
ocena dopuszczająca

Pożiom podstawowy 
ocena dostateczna

Pożiom rożsżerżający
ocena dobra

Pożiom dopełniający
ocena bardzo dobra

Pożiom wykracżający
ocena celująca

1. 
Wybuch 
II wojny
s�wiatowej

Uczeń zna:
 datę: 1 IX 1939
 ż�ądania Hitlera 

wobec Polski
 cele wojny Niemiec 

prżeciw Polsce

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� okolicż-

nos�ci wybuchu II 
wojny s�wiatowej

Uczeń zna:
 tres�c� paktu 

Ribbentrop−Mołotow

Uczeń rozumie:
 pojęcie: pakt 

Ribbentrop–Mołotow

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� prżycżyny 

odmowy polskich po-
lityko� w wobec ż�ądan�  
niemieckich

Uczeń zna:
 daty: III 1939, 

23 VIII 1939

Uczeń rozumie:
 cele dżiałan�  Hitlera 

i Stalina

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� międży-

narodowe położ�enie 
Polski latem 1939

Uczeń potrafi:
 dostrżec żwiążek 

międży charakterem
dżiałan�  żbrojnych 
a celami wojennymi 
sformułowanymi 
prżeż Hitlera

Uczeń rozumie:
 motywy dżiałan�  

i poglądo� w 
politycżnych ro� ż�nych 
pan� stw europejskich 
prżed wybuchem 
II wojny s�wiatowej

Uczeń potrafi:
 poro� wnac� stosunek 

sił armii polskiej 
i niemieckiej 
w pocżątkowej fażie 
wojny obronnej

2. 
Wojna 
obronna 
Polski

Uczeń zna:
 daty: 1 IX – 5 X 

1939, 17 IX 1939

Uczeń zna:
 daty: 3 IX 1939, 

28 IX 1939, 5 X 1939
 daty kolejnych etapo� w

wojny obronnej

Uczeń zna:
 daty najważ�niejsżych 

starc� i bitew wojny 
obronnej

 postacie: kapitana 

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� 

okolicżnos�ci 
i skutki najażdu 
sowieckiego 

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

ro� ż�ne postawy 
społecżen� stwa 
polskiego wobec 
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Uczeń rozumie:
 pojęcie: wojna 

obronna (kampania 
wrżes�niowa)

Uczeń potrafi:
 podac� prżykłady 

żbrodni 
dokonywanych 
prżeż wojska 
niemieckie 
w Polsce

 wskażac� na mapie 
podżiał żiem 
polskich międży 
Trżecią Rżesżę 
a ZSRR

 postac�: majora 
Henryka Sucharskiego

Uczeń rozumie:
 pojęcia: wojna 

błyskawicżna, wojna 
totalna, „dżiwna 
wojna”

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� cele 

dżiałania Niemco� w 
w Polsce podcżas 
wojny obronnej

 wyjas�nic� postawę 
Francji i Anglii 
podcżas wojny 
obronnej

Władysława Raginisa, 
generała Tadeusża 
Kutrżeby, generała 
Francisżka Kleeberga

Uczeń rozumie:
 pojęcie: cżwarty 

rożbio� r Polski

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� na 

wybranych 
prżykładach, 
na cżym polegała 
bohaterska postawa 
ż�ołnierża polskiego 
w cżasie wojny 
obronnej

 wskażac� na mapach 
ruchy wojsk polskich 
i niemieckich oraż 
wojsk radżieckich 
podcżas wojny 
obronnej

na Polskę wojny
 prżedstawic� bilans 

wojny obronnej

3.  
Podboje
Stalina 
i Hitlera

Uczeń zna:
 daty: 10 V 1940, 

VII – X 1940, 
22 VI 1941

Uczeń zna:
 datę: IV 1940
 etapy ekspansji 

Stalina w Europie 
Wschodniej

Uczeń zna:
 daty: XI 1939 – 

III 1940, VI 1940, 
IV 1941, 22 VI 1940

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� prżebieg 

wojny żimowej
 prżedstawic� prżebieg 

agresji Trżeciej Rże-

Uczeń potrafi:
 opowiedżiec� o dżiała-

niach żbrojnych podję-
tych prżeż Włochy 
Mussoliniego
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Uczeń rozumie:
 pojęcia: alianci, 

bitwa o Anglię, 
NKWD

Uczeń potrafi:
 wskażac� na mapie 

najważ�niejsże wyda-
rżenia żwiążane 
ż dżiałaniami żbroj-
nymi w Europie Za-
chodniej w 1940 r.

 wskażac� cżynnik, 
kto� ry doprowadżił 
do żakon� cżenia woj-
ny błyskawicżnej na 
wschodżie

 etapy ekspansji 
Hitlera w Europie 
Zachodniej

Uczeń potrafi:
 wskażac� na mapie po-

dżiał Francji dokonany
prżeż Hitlera

 prżedstawic� straty po-
niesione prżeż ZSRR w 
pierwsżych miesiącach
wojny ż Trżecią Rżesżą

 wskażac� na mapie pan� -
stwa wspo� łpracujące 
ż Trżecią Rżesżą oraż 
tereny żajęte prżeż 
Niemco� w

Uczeń rozumie:
 pojęcia: wojna 

żimowa, linia 
Maginota

 prżycżyny sukceso� w 
militarnych Stalina 
i Hitlera na prżełomie 
1939 i 1940 r.

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� re-

lacje międży Trżecią 
Rżesżą i ZSRR w la-
tach 1939–1941

sży na Danię i Norwe-
gię, na Francję i na 
Wielką Brytanię oraż 
na Zwiążek Radżiecki

 wskażac� na mapie 
żmiany terytorialne 
po wojnie żimowej

4. 
W okupowanej 
Europie

Uczeń zna:
 poglądy Hitlera 

na temat Słowian 
i ZK ydo� w

 miejsca, w kto� rych 
powstały najwięksże
oboży żagłady 
na żiemiach polskich

Uczeń zna:
 gło� wne żałoż�enia 

ideologii nażiżmu 
dotycżące podżiału 
ludżkos�ci na rasy

 prżycżyny wybuchu 
powstania w getcie 
warsżawskim

Uczeń zna:
 daty: 1942, 19 IV 1943
 postac�: Anny Frank
 prżycżyny, kto� re 

żadecydowały 
o wykorżystaniu żiem 
polskich jako miejsca 
eksterminacji ZK ydo� w

Uczeń rozumie:
 pojęcie: ZK ydowska 

Organiżacja Bojowa 
(ZK OB)

 żnacżenie 
stwierdżenia, 
ż�e ucżestnicy 
powstania chcieli 

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

położ�enie ludnos�ci 
w okupowanej Euro-
pie Zachodniej i Eu-
ropie Wschodniej

 wymienic� widocżne 
na wschodżie Europy 
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Uczeń rozumie:
 pojęcia: getto, 

eksterminacja, 
obo� ż żagłady, 
Sżoah (Holokaust)

Uczeń potrafi:
 wymienic� widocżne

na żachodżie Euro-
py prżejawy walki ż
okupantem i 
wspo� łpracy ż nim 
podcżas wojny

Uczeń rozumie:
 pojęcie: Porajmos
 na cżym polegało 

tżw. „ostatecżne 
rożwiążanie kwestii 
ż�ydowskiej”

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� politykę 

nażisto� w wobec lud-
nos�ci ż�ydowskiej w 
pierwsżym okre-
sie wojny

Uczeń rozumie:
 pojęcie: rżąd 

kolaboracyjny

Uczeń potrafi:
 dostrżec ro� ż�nice 

w położ�eniu ludnos�ci 
w okupowanej Euro-
pie Zachodniej 
i Wschodniej

 wyjas�nic�, jak funkcjo-
nowała machina ża-
głady ZK ydo� w stwo-
rżona prżeż Niemco� w

„wybrac� sposo� b 
umierania”

Uczeń potrafi:
 opisac� politykę 

Trżeciej Rżesży 
na żiemiach okupo-
wanych

 prżedstawic� prże-
bieg powstania w 
getcie warsżawskim

prżejawy walki ż oku-
pantem i wspo� łpracy 
ż nim podcżas wojny

 opowiedżiec� o żagła-
dżie Romo� w

5. 
Wielka
koalicja

Uczeń zna:
 datę: 7 XII 1941

Uczeń rozumie:
 pojęcie: wielka 

koalicja

Uczeń zna:
 ramy chronologicżne 

bitwy o Atlantyk

Uczeń rozumie:
 pojęcia: bitwa 

o Atlantyk, konwo� j, 

Uczeń zna:
 datę: II 1943

Uczeń rozumie:
 pojęcie: blokada 

Leningradu
 żnacżenie bitwy 

Uczeń zna:
 okolicżnos�ci 

żawiążania wielkiej 
koalicji

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� prże-

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� najważ� -

niejsże informacje 
dotycżące prżebiegu 
bitwy o Atlantyk
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Uczeń potrafi:
 wymienic� najważ� -

niejsże pan� stwa 
wchodżące w skład 
wielkiej koalicji

„wilcże stado”, U-Boot
 żnacżenie japon� skiego

ataku na Pearl Harbor
dla prżebiegu II wojny
s�wiatowej

Uczeń potrafi:
 wskażac� na mapie 

miejsca prżełomo-
wych walk na froncie 
wschodnim

o Atlantyk dla 
prżebiegu II wojny 
s�wiatowej

 żnacżenie walk 
pod Leningradem, 
Stalingradem 
i Kurskiem 
dla prżebiegu 
II wojny s�wiatowej

Uczeń potrafi:
 opisac� wygląd 

U-Boota

bieg dżiałan�  żbroj-
nych na froncie 
wschodnim

6. 
Zwycięstwo 
alianto� w

Uczeń zna:
 daty: 6 VI 1944, 

8 V 1945, 6 VIII 
i 9 VIII 1945, 
2 IX 1945

Uczeń rozumie:

Uczeń zna:
 cżynniki, kto� re 

żadecydowały o klęsce
Trżeciej Rżesży

Uczeń rozumie:
 pojęcie: kamikadże

Uczeń zna:
 daty: IX 1943, V 1944

Uczeń rozumie:
 pojęcia: desant, 

„ż�abie skoki”
 żnacżenie żwycięstwa

Uczeń potrafi:
 wyrażic� opinię 

na temat decyżji 
o wykorżystaniu 
broni atomowej

 prżedstawic� wyda-
rżenia na froncie ża-
chodnim w 1944 r.

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� prżebieg

walk we Włosżech
 prżedstawic� prże-

bieg dżiałan�  żbroj-
nych w Ażji w latach 
1941–1945
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 pojęcie: 
beżwarunkowa 
kapitulacja

Uczeń potrafi:
 wskażac� Monte Cas-

sino na mapie
 wyjas�nic�, dlacżego 

Amerykanie żdecy-
dowali się żrżucic� 
bomby atomowe na 
Japonię

 żnacżenie lądowania 
alianto� w w Normandii
dla dalsżych dżiałan�  
żbrojnych w Europie

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� okolicżno-

s�ci, w jakich dosżło 
do klęski Trżeciej 
Rżesży

 dostrżec konsekwen-
cje uż�ycia broni ato-
mowej

w bitwie pod Monte 
Cassino dla dalsżych 
dżiałan�  żbrojnych 
w Europie

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� prżebieg 

walk pod Monte Cas-
sino

7. 
Decyżje 
wielkich 
mocarstw

Uczeń zna:
 postac�: Franklina 

Delano Roosevelta

Uczeń rozumie:
 pojęcie: wielka 

tro� jka

Uczeń zna:
 najważ�niejsże cele 

polityki wielkich 
mocarstw 
ucżestnicżących  
w II wojnie s�wiatowej

Uczeń zna:
 daty: VIII 1941,  

XI – XII 1943, II 1945
 postanowienia Karty 

atlantyckiej
 postanowienia 

konferencji 
w Teheranie 

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� żałoż�e-

nia polityki prżywo� d-
co� w ZSRR i Stano� w 
Zjednocżonych

 prżedstawic� 
okolicżnos�ci, w jakich
dosżło do podpisania 

Uczeń rozumie:
 żnacżenie decyżji 

podjętych na 
konferencji jałtan� skiej
dla loso� w pan� stw 
i narodo� w Europy 
Wschodniej
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Uczeń potrafi:
 wskażac� pan� stwa, 

kto� re poniosły 
najwięksże straty 
osobowe podcżas 
II wojny s�wiatowej

Uczeń rozumie:
 pojęcie: Karta 

atlantycka

Uczeń potrafi:
 dostrżec sprżecżnos�c� 

intereso� w alianto� w
 prżedstawic� skutki 

militarne, społecżne 
i gospodarcże II wojny 
s�wiatowej

i konferencji 
jałtan� skiej

 cele konferencji 
jałtan� skiej

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� 

okolicżnos�ci, w jakich 
dosżło do konferencji 
w Jałcie

Karty Atlantyckiej 
i konferencji 
w Teheranie

Europa i s�wiat 
podcżas II wojny 
s�wiatowej (lekcja 
powto� rżeniowa)

Sprawdżian 
wiadomos�ci

8. 
Polska 
pod okupacją

Uczeń zna:
 miejsca 

najwięksżych każ�ni 
narodu polskiego

Uczeń rozumie:
 pojęcia: Generalne 

Uczeń zna:
 postacie: Ireny 

Sendler, Jana 
i Antoniny ZK abin� skich

Uczeń rozumie:
 cele niemieckiej 

Uczeń zna:
 daty: IV 1940, VI 

1940, 1942, 1940, 
1941

Uczeń rozumie:
 pojęcia: „ZK egota”, 

Uczeń zna:
 postac�: Cżesławy 

Kwoki

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� ro� ż�ne 

formy represji stoso-

Uczeń potrafi:
 ocenic� politykę Hitlera 

i Stalina wobec narodu 
polskiego
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Gubernatorstwo 
(GG), Palmiry, 
„Generalny plan 
wschodni”

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� podżiał 

żiem polskich mię-
dży Trżecią Rżesżę i 
ZSRR po klęsce kam-
panii wrżes�niowej

 wskażac� na mapie 
miejsca najwięk-
sżych każ�ni narodu 
polskiego i ż�ydow-
skiego

i radżieckiej polityki 
na podbitych 
żiemiach polskich

 ro� ż�nicę międży 
obożem 
koncentracyjnym 
a żagłady

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� ro� ż�ne po-

stawy społecżen� stwa 
polskiego wobec Holo-
kaustu

sżmuglowanie, 
Sprawiedliwy ws�ro� d 
Narodo� w S0wiata, 
sowietyżacja, 
deportacja

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� dżiałal-

nos�c� nażisto� w w byłym
niemieckim nażistow-
skim obożie koncen-
tracyjnym i żagłady 
Auschwitż-
-Birkenau

wanych wobec naro-
du polskiego na żie-
miach wcielonych do 
Trżeciej Rżesży, 
w Generalny Guber-
natorstwie oraż na 
żiemiach okupowa-
nych prżeż ZSRR

 opowiedżiec� o dżia-
łalnos�ci Polako� w ra-
tujących ZK ydo� w pod-
cżas okupacji

9. 
Rżąd 
londyn� ski 
i Polskie
Pan� stwo 
Podżiemne

Uczeń zna:
 datę: 17/18 IX 1939
 postac�: Władysława 

Sikorskiego

Uczeń rozumie:
 pojęcia: Polskie 

Siły Zbrojne 
na Zachodżie, rżąd 

Uczeń zna:
 datę: IV 1943
 postacie: Władysława 

Racżkiewicża, 
Władysława Andersa

 gło� wne teży polskiej 
polityki żagranicżnej

 nażwy politycżnych 
i wojskowych 

Uczeń zna:
 daty: XI 1939, VI 1940,

VII 1941, I 1942, 
II 1942, 1943

 postanowienia układu 
Sikorski–Majski

Uczeń rozumie:
 pojęcie:  układ 

Uczeń zna:
 nażwy politycżnych 

organiżacji 
należ�ących do lewicy
komunistycżnej

Uczeń rozumie:
 pojęcie: pan� stwo 

satelickie

Uczeń potrafi:
 dostrżec cżynniki, kto� -

re miały wpływ 
na żmianę stanowiska 
Stalina wobec rżądu 
londyn� skiego

 scharakteryżowac� pla-
ny Stalina wobec Pol-
ski
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londyn� ski, Polskie 
Pan� stwo Podżiemne

Uczeń potrafi:
 wskażac� na mapie 

siedżiby polskiego 
rżądu na wychodż� -
stwie

 wymienic� ro� ż�ne 
prżejawy dżiałalno-
s�ci Polskiego Pan� -
stwa Podżiemnego 
w cżasie II wojny 
s�wiatowej

organiżacji 
wchodżących w skład 
Polskiego Pan� stwa 
Podżiemnego 
dżiałających w kraju 
i na emigracji

Uczeń rozumie:
 pojęcia: tajne 

komplety, mały 
sabotaż� , dywersja

 żwiążek międży 
odkryciem grobo� w 
w Katyniu 
a żerwaniem 
stosunko� w 
dyplomatycżnych 
międży rżądem 
londyn� skim a ZSRR

Sikorski–Majski

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� oko-

licżnos�ci uformowania 
się polskiego rżądu 
na wychodż�stwie oraż 
Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodżie

 prżedstawic� okolicżno-
s�ci, w jakich dosżło do 
podpisania układu Si-
korski–
–Majski

 opowiedżiec� o okolicż-
nos�ciach odkrycia ma-
sowych grobo� w w Ka-
tyniu

 scharakteryżowac� ro� ż� -
ne prżejawy dżiałalno-
s�ci Polskiego Pan� stwa 
Podżiemnego w cżasie 
II wojny s�wiatowej

Uczeń potrafi:
 opowiedżiec� o reali-

żacji postanowien�  
układu Sikorski–Maj-
ski

 prżedstawic� organi-
żację Polskiego Pan� -
stwa Podżiemnego 
w okresie II wojny 
s�wiatowej

 prżedstawic� dżiałal-
nos�c� żbrojną Armii 
Krajowej 

10. 
Postanie 
warsżawskie

Uczeń zna:
 daty: 1 VIII 1944, 

2 X 1944
 postac�: Stanisława 

Mikołajcżyka

Uczeń rozumie:
 pojęcie: godżina „W”

Uczeń zna:
 cele akcji „Burża”
 cele powstania 

warsżawskiego

Uczeń rozumie:
 pojęcie: akcja „Burża”
 prżycżyny 

niepowodżenia akcji 

Uczeń zna:
 daty: 12/13 X 1943, 

1944, 3/4 I 1944
 postacie: Każimierża 

Sosnkowskiego, 
Tadeusża 
Komorowskiego 
„Bora”

Uczeń zna:
 nażwy wojskowych 

organiżacji 
należ�ących do lewicy
komunistycżnej

Uczeń potrafi:
 opowiedżiec� o prże-

biegu akcji „Burża”

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� proces 

formowania polskich 
sił żbrojnych podpo-
rżądkowanych lewicy
komunistycżnej

 ocenic� decyżję o wy-
buchu powstania
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Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� prżycżyny

podjęcia decyżji 
o wybuchu powsta-
nia w Warsżawie

„Burża”
 prżycżyny klęski 

powstania 
warsżawskiego

Uczeń potrafi:
 okres�lic� stosunek sił 

Niemco� w i Polako� w 
prżed wybuchem po-
wstania

 prżedstawic� skutki 
powstania warsżaw-
skiego

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� okolicżnos�ci

powstania planu akcji
„Burża”

 prżedstawic� stosunek
Stalina oraż alianto� w 
żachodnich do po-
wstania

 opowiedżiec� o prże-
biegu powstania 
warsżawskiego

 podac� argumenty 
prżemawiające ża 
decyżją o wybuchu 
powstania i prżeciw
tej decyżji

11. 
Sprawa 
polska 
w cżasie 
II wojny 
s�wiatowej

Uczeń zna:
 miejsca i daty 

najważ�niejsżych  
bitew ż udżiałem 
wojsk polskich

 decyżje konferencji 
teheran� skiej 
i jałtan� skiej 
w sprawie Polski

Uczeń zna:
 daty: 21/22 VII 1944, 

31 XII 1944

Uczeń rozumie:
 pojęcia: Polski 

Komitet Wyżwolenia 
Narodowego (PKWN),
Manifest PKWN, Rżąd  
Tymcżasowy 

Uczeń zna:
 daty: 1943–1944, 

1943,  1 I 1944,  
II 1945

 poglądy Stalina 
i Churchilla na  
sprawę polską

Uczeń rozumie:
 pojęcia: Ukrain� ska 

Uczeń zna:
 nażwy polskich 

jednostek 
wojskowych 
biorących udżiał 
w walkach na 
frontach II wojny 
s�wiatowej

Uczeń rozumie:

Uczeń potrafi:
 opowiedżiec� o wysiłku 

żbrojnym Polako� w 
podcżas wojny

 prżedstawic� proces 
tworżenia władży 
politycżnej na żiemiach
polskich prżeż lewicę 
komunistycżną

 wyjas�nic� żnacżenie 
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Uczeń rozumie:
 pojęcie: żbrodnia 

wołyn� ska

Uczeń potrafi:
 wskażac� na mapie 

sżlaki wędro� wek 
polskich oddżiało� w 
i miejsca bitew 
ż ich udżiałem

Rżecżypospolitej 
Polskiej

 dlacżego dosżło do 
żbrodni wołyn� skiej

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� straty po-

niesione prżeż Pola-
ko� w podcżas żbrodni 
wołyn� skiej

Powstan� cża Armia 
(UPA), linia Curżona, 
Krajowa Rada 
Narodowa (KRN)

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� program 

politycżny lewicy 
komunistycżnej 
żawarty w Manifeście 
PKWN

 scharakteryżowac� 
stosunek polityko� w 
żachodnich do sprawy 
polskiej

 wpływ decyżji 
wielkich mocarstw 
na problem 
suwerennos�ci 
pan� stwa polskiego

Uczeń potrafi:
 opisac� reakcję Pola-

ko� w na żbrodnię wo-
łyn� ską

 prżedstawic� 
okolicżnos�ci żwołania
konferencji 
w Teheranie

decyżji konferencji 
jałtan� skiej dla 
prżysżłos�ci pan� stwa 
polskiego

Polska podcżas 
II wojny 
s�wiatowej (lekcja 
powto� rżeniowa)

Sprawdżian 
wiadomos�ci

12. 
S0wiat 
po II wojnie 
s�wiatowej

Uczeń zna:
 datę: 1947–1991
 decyżje konferencji 

pocżdamskiej 
w sprawie Niemiec 
i Polski

 najważ�niejsże 
postanowienia 
Powsżechnej 
deklaracji praw 

Uczeń zna:
 datę: VII–VIII 1945
 strukturę ONZ

Uczeń rozumie:
 pojęcia: 

Zgromadżenie Ogo� lne 
ONZ, Rada 
Beżpiecżen� stwa ONZ, 
demokracja ludowa

Uczeń zna:
 daty: VI 1945, 1948, 

1946, 1947
 postacie: Harry’ego 

Trumana, Clementa 
Attlee

Uczeń rozumie:
 pojęcia: denażyfikacja,

Uczeń zna:
 bilans II wojny 

s�wiatowej

Uczeń rozumie:
 żasady 

funkcjonowania 
pan� stw demokracji 
ludowej

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

społecżne, gospodar-
cże i kulturowe skut-
ki  II wojny s�wiatowej

 scharakteryżowac� 
wpływ doktryny 
Trumana na sytuację 
w powojennym  
s�wiecie
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cżłowieka

Uczeń rozumie:
 pojęcia: Organiżacja

Narodo� w 
Zjednocżonych, 
ż�elażna kurtyna, 
żimna wojna

Uczeń potrafi:
 wskażac� na mapie 

granicę podżiału 
Europy (ż�elażną 
kurtynę)

 żasady 
funkcjonowania 
pan� stw demokracji 
ludowej

 żwiążek międży 
rożpadem koalicji 
antyhitlerowskiej 
a podżiałem s�wiata na
dwa antagonistycżne 
bloki

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� prżycżyny 

żimnej wojny

sankcje, prawo weta, 
nacjonaliżacja, 
doktryna Trumana, 
plan Marshalla

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� 

okolicżnos�ci 
żwołania konferencji 
w Pocżdamie

 prżedstawic� żasady 
doktryny Trumana

 wyjas�nic�, na cżym 
polegał plan  
Marshalla

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� 

okolicżnos�ci 
narodżin ONZ

 scharakteryżowac� 
cele powołania ONZ 
oraż jej rolę

 wskażac� na mapie 
żdobycże 
terytorialne ZSRR

13. 
Podżielone 
Niemcy 

Uczeń zna:
 nażwy bloko� w 

politycżno-
-militarnych 
powstałych 
na Wschodżie 
i na Zachodżie

Uczeń potrafi:

Uczeń zna:
 daty: IX 1949, X 1949, 

1949, 1955

Uczeń rozumie:
 pojęcie: blokada 

Berlina

Uczeń zna:
 daty: 1945–1946, 

1948
 postac�: Konrada 

Adenauera

Uczeń rozumie:
 pojęcie: procesy 

norymberskie

Uczeń zna:
 nażwiska gło� wnych 

polityko� w 
nażistowskich 
oskarż�onych 
w procesach 
norymberskich

Uczeń rozumie:

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� kontrowersje 

żwiążane ż procesami 
w Norymberdże 
i prżedstawic� ich na-
stępstwa
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 wskażac� najważ�niej-
sże ro� ż�nice międży 
NRD i RFN

 wskażac� na mapie 
pan� stwa należ�ące 
do NATO i Układu 
Warsżawskiego

Uczeń potrafi:
 wskażac� na mapie stre-

fy okupacyjne w Niem-
cżech

 wyjas�nic� okolicżnos�ci, 
w jakich dosżło do blo-
kady Berlina i wyjas�nic�
jej następstwa

 prżycżyny utworżenia
NATO i Układu 
Warsżawskiego

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

prżycżyny oraż prżeja-
wy polityki żimnowo-
jennej w Niemcżech

 prżedstawic� okolicżno-
s�ci uksżtałtowania się 
NATO i Układu War-
sżawskiego

 scharakteryżowac� or-
ganiżację i cele istnie-
nia NATO i Układu 
Warsżawskiego

 żnacżenie proceso� w 
norymberskich

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� sy-

tuację politycżną i go-
spodarcżą w powo-
jennych Niemcżech

 prżedstawic� proces 
powstania dwo� ch 
pan� stw niemieckich

14. 
Na Zachodżie 
i ża ż�elażną 
kurtyną

Uczeń zna:
 daty: 1956, 1968
 postac�: Nikity 

Chrusżcżowa
 pan� stwa 

żałoż�ycielskie 
EWWiS

 cechy staliniżmu

Uczeń rozumie:
 pojęcia: EWWiS, 

mur berlin� ski, 

Uczeń zna:
 datę: 1950
 postac�: Roberta 

Schumana
 tres�c� tajnego referatu 

Chrusżcżowa

Uczeń rozumie:
 pojęcia: plan 

Schumana, RWPG, 
gospodarka centralnie
planowana, 

Uczeń zna:
 daty: 1949, 1952, 

1953, 1961
 postac�: Imre Nagy’ego
 pan� stwa 

żałoż�ycielskie EWWiS

Uczeń rozumie:
 pojęcia: Radio Wolna 

Europa, doktryna 
Breż�niewa

Uczeń zna:
 postanowienia  

XX żjażdu KPZR

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� 

okolicżnos�ci 
wygłosżenia tajnego
referatu 
Chrusżcżowa

 scharakteryżowac� 
sytuację panującą 

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

sytuację panującą 
w Cżechosłowacji 
w okresie staliniżmu

 prżedstawic� 
okolicżnos�ci 
wybuchu, prżebieg 
i żakon� cżenie 
Praskiej Wiosny
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Praska Wiosna
 symbolicżne 

żnacżenie istnienia 
muru berlin� skiego

destaliniżacja
 cele powołania 

EWWiS oraż RWPG

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� okolicżnos�ci

powstania EWWiS 
i RWPG

 wyjas�nic�, na cżym 
polegała 
destaliniżacja

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� wpływ 

żasad 
funkcjonowania 
gospodarki 
centralnie 
planowanej na 
gospodarki pan� stw 
komunistycżnych

 scharakteryżowac� 
sytuację w ZSRR 
po s�mierci Stalina

 prżedstawic� 
okolicżnos�ci, w jakich
dosżło do budowy 
muru berlin� skiego

na Węgrżech 
w okresie 
staliniżmu

 prżedstawic� 
okolicżnos�ci, 
w jakich dosżło 
do rewolucji 
węgierskiej, 
jej prżebieg oraż 
okolicżnos�ci upadku

 wyjas�nic�, na cżym 
polegała doktryna 
Breż�niewa

15. 
Dekoloniżacja 
po II wojnie 
s�wiatowej

Uczeń zna:
 prżykłady proceso� w 

dekoloniżacyjnych, 
do jakich dochodżiło
w prżesżłos�ci

Uczeń rozumie:
 pojęcia: 

dekoloniżacja, 
neokolonialiżm

Uczeń rozumie:
 pojęcia: apartheid, 

globalna Po� łnoc, 
globalne Południe

 prżycżyny procesu 
dekoloniżacji

Uczeń potrafi:
 wskażac� na mapie 

żmiany terytorialne, 
kto� re nastąpiły w Afry-
ce w wyniku rożpadu 

Uczeń zna:
 daty: 1947, 1960
 postacie: Mahatmy 

Gandhiego, Nelsona 
Mandeli

Uczeń rozumie:
 pojęcia: Indochiny 

Francuskie, Trżeci 
S0wiat

 prżycżyny konfliktu 
międży Indiami a Paki-

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� proces 

rożpadu Imperium 
Brytyjskiego na prży-
kładżie Indii 
oraż proces rożpadu 
francuskiego impe-
rium kolonialnego 
na prżykładżie wojny 
w Indochinach

 scharakteryżowac� 
politykę neokolonial-
ną

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� pro-

ces dekoloniżacji na 
prżykładżie Afryki

 ocenic� proces dekolo-
niżacji
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Uczeń potrafi:
 wskażac� na mapie 

Indie i Pakistan
 wyjas�nic�, w jaki spo-

so� b proces dekoloni-
żacji wykorżystywa-
ły kraje Zachodu 
i Wschodu

systemu kolonialnego
 wskażac� na mapie linię

podżiału s�wiata na glo-
balną Po� łnoc i globalne
Południe

 prżedstawic� skutki 
procesu dekoloniżacji

stanem

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� pro-

ces dekoloniżacji po II 
wojnie s�wiatowej

 wskażac� na mapie In-
dochiny Francuskie 
i pan� stwa, kto� re po-
wstały po ich rożpa-
dżie

16. 
Konflikty 
żiemnej 
wojny

Uczeń zna:
 prżycżyny wojny 

w Korei

Uczeń potrafi:
 wymienic� skutki 

kryżysu kuban� skiego
 wyjas�nic� prżycżyny 

wybuchu wojny 
w Afganistanie

Uczeń zna:
 daty: 1950, 1953, 

1957–1975, 1962, 
1979–1989

Uczeń rozumie:
 prżycżyny sukcesu 

komunisto� w 
walcżących 
w Wietnamie

Uczeń zna:
 daty: 1948, 1949
 postac�: Fidela Castro

Uczeń rozumie:
 pojęcia: „bambusowa 

kurtyna”, Wietkong, 
mudż�ahedin

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� prżebieg 

Uczeń potrafi:
 omo� wic� prżebieg 

kryżysu kuban� skiego
 scharakteryżowac� 

sytuację panującą na 
obsżarże Wietnamu

 prżedstawic� 
międżynarodową 
reakcję na wojnę 
w Wietnamie

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

sytuację politycżną 
panującą w Ameryce 
Łacin� skiej w drugiej 
połowie XX w.

 prżedstawic� 
okolicżnos�ci wybuchu 
i prżebieg wojny 
w Wietnamie

15



Uczeń potrafi:
 wskażac� na mapie 

żmiany terytorialne na 
Po� łwyspie Korean� skim
po  II wojnie s�wiatowej

 prżedstawic� 
okolicżnos�ci, w jakich 
dosżło do wybuchu 
wojny w Korei

 wyjas�nic� prżycżyny 
klęski Zwiążku 
Radżieckiego podcżas 
wojny w Afganistanie

wojny w Korei
 prżedstawic� 

okolicżnos�ci prżejęcia 
władży na Kubie prżeż 
komunisto� w

 scharakteryżowac� 
prżebieg wojny 
w Afganistanie

17. 
Konflikt 
na Bliskim 
Wschodżie

Uczeń zna:
 decyżje w sprawie 

Palestyny podjęte 
prżeż ONZ

Uczeń potrafi:
 wskażac� na mapie 

podżiał Palestyny 
dokonany na mocy 
decyżji ONZ

Uczeń zna:
 żakres geograficżny 

obsżaru okres�lanego 
jako Bliski Wscho� d

 pan� stwa ucżestnicżące
w ataku na Iżrael

Uczeń rozumie:
 pojęcia: Organiżacja 

Wyżwolenia 
Palestyny, wojna 
sżes�ciodniowa

Uczeń zna:
 daty: 1948, 

1948–1949, 
1964, 1967

 postac�: Jasera Arafata

Uczeń rozumie:
 pojęcia: umowa 

Sykes–Picot, mandat, 
syjoniżm

Uczeń potrafi:
 wskażac� prżycżyny, 

kto� re doprowadżiły 
do powstania Iżra-
ela

 prżedstawic� prże-
bieg wojny arabsko-
ż�ydowskiej w latach
1948–1949

 dostrżec wpływ 
wojny na relacje 
międży ZK ydami a Pa-
lestyn� cżykami

Uczeń rozumie:
 żnacżenie umowy 

Sykes–Picot dla relacji
międży Arabami 
a krajami żachodnimi

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� sy-

tuację politycżną na 
Bliskim Wschodżie 
do cżaso� w I wojny 
s�wiatowej
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 cele dżiałalnos�ci OWP

Uczeń potrafi:
 wskażac� najważ�niej-

sże skutki wojny 
arabsko-
-ż�ydowskiej, w tym 
terytorialne

 wskażac� na mapie 
żmiany terytorialne, 
jakie nastąpiły w wy-
niku wojny sżes�cio-
dniowej

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� reakcje 

Palestyn� cżyko� w 
na migracje ZK ydo� w 
do Palestyny oraż 
na moż� liwos�c� po-
wstania na tym ob-
sżarże pan� stwa ż�y-
dowskiego

 scharakteryżowac� po-
glądy Palestyn� cżyko� w
i ZK ydo� w na temat 
własnego pan� stwa 
w Palestynie

 dostrżec konflikt 
arabsko-ż�ydowski 
jako jeden ż prżeja-
wo� w żimnej wojny

 prżedstawic� oko-
licżnos�ci wybuchu i 
prżebieg wojny sże-
s�ciodniowej

 wyjas�nic� okolicżnos�ci
narodżin syjoniżmu

 prżedstawic� relacje 
międży Palestyn� cży-
kami a ZK ydami w la-
tach 60.

18. 
Chiny 
i Japonia 
po II wojnie 
s�wiatowej

Uczeń zna:
 postac�: Mao 

Zedonga (Mao 
Tse-tunga)

 cżas trwania i cele 
rewolucji 
kulturalnej

Uczeń rozumie:
 pojęcie: rewolucja 

kulturalna

Uczeń potrafi:
 wymienic� skutki re-

wolucji kulturalnej

Uczeń zna:
 gło� wne żałoż�enia 

„wielkiego skoku 
naprżo� d”

Uczeń rozumie:
 pojęcie: „wielki skok 

naprżo� d”

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� dżiała-

nia podjęte ż inicjaty-
wy Mao Zedonga w 
ramach „wielkiego 
skoku naprżo� d”

Uczeń zna:
 daty: 1937, 1949, 

1952, 1958, 1966
 postac�: generała 

Douglasa MacArthura
 gło� wne żałoż�enia 

maoiżmu

Uczeń rozumie:
 pojęcia: komuny 

ludowe, cżerwona 
gwardia, maoiżm, 
rewolucja kulturalna

Uczeń potrafi:

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� oko-

licżnos�ci powstania 
Chin� skiej Republiki 
Ludowej

 scharakteryżowac� 
sytuację gospodar-
cżą Chin w okresie 
rżądo� w komuni-
sto� w

 dostrżec żasadnicże 
ro� ż�nice w rożwoju 
Chin i Japonii

Uczeń potrafi:
 ocenic� skutki „wiel-

kiego skoku naprżo� d”
 prżedstawic� dżiałal-

nos�c� Mao Zedonga i 
jego żwolenniko� w po 
klęsce „wielkiego 
skoku naprżo� d”

 scharakteryżowac� sy-
tuację w Chinach 
w okresie rewolucji 
kulturalnej
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 prżedstawic� sytu-
ację politycżną i go-
spodarcżą Japonii 
po II wojnie s�wiato-
wej

 wyjas�nic� prżycżyny 
klęski „wielkiego sko-
ku naprżo� d”

 prżedstawic� prżebieg
wojny domowej 
w Chinach po żakon� -
cżeniu II wojny s�wia-
towej

 scharakteryżowac� 
wpływ żmian gospo-
darcżych w Chinach 
na ż�ycie miesżkan� -
co� w pan� stwa

 scharakteryżowac� 
politykę USA wobec 
Japonii

Problemy 
powojennego 
s�wiata (lekcja 
powto� rżeniowa)
Sprawdżian 
wiadomos�ci

19. Podżiemie 
niepodległos�ciowe

Uczeń zna:
 powody, dla kto� rych

ż�ołnierże nieżłomni 
kontynuowali walkę 
żbrojną po 
żakon� cżeniu wojny

Uczeń rozumie:
 pojęcia: podżiemie 

niepodległos�ciowe, 
ż�ołnierże nieżłomni 
(wyklęci)

Uczeń zna:
 żarżuty stawiane 

prżywo� dcom 
Polskiego Pan� stwa 
Podżiemnego podcżas 
procesu sżesnastu

Uczeń rozumie:
 pojęcie: proces 

sżesnastu
 cele dżiałalnos�ci 

NKWD w Polsce

Uczeń zna:
 daty: 19 I 1945, 1947
 postacie: Leopolda 

Okulickiego, Jana 
Jankowskiego

Uczeń rozumie:
 pojęcia: obława 

augustowska, reakcja, 
amnestia

Uczeń zna:
 postanowienia 

układu podpisanego 
międży PKWN 
a ZSRR

 instytucje wchodżące
w skład 
komunistycżnego 
aparatu 
beżpiecżen� stwa

Uczeń rozumie:

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

dżiałalnos�c� NKWD 
na żiemiach polskich

 ocenic� sens walki 
prowadżonej prżeż 
ż�ołnierży 
nieżłomnych
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Uczeń potrafi:
 prżedstawic� 

dżiałalnos�c� 
ż�ołnierży 
nieżłomnych

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, dlacżego 

Stalin i polscy 
komunis�ci dąż�yli do 
osłabienia Polskiego 
Pan� stwa 
Podżiemnego

 prżedstawic� metody 
walki komunisto� w

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

organiżację 
komunistycżnego 
aparatu 
beżpiecżen� stwa

 scharakteryżowac� 
straty poniesione 
prżeż naro� d 
i pan� stwo polskie 
podcżas  II wojny 
s�wiatowej

 żwiążek międży 
dżiałaniami Rosjan 
i polskich 
komunisto� w 
a decyżjami 
prżywo� dco� w Armii 
Krajowej

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� bilans 

strat poniesionych 
prżeż podżiemie 
niepodległos�ciowe 
podcżas walk 
ż władżami 
komunistycżnymi

20. 
Komunis�ci 
u władży

Uczeń zna:
 postac�: Stanisława 

Mikołajcżyka
 decyżje w sprawie 

Polski podjęte 
na konferencji 
w Pocżdamie

 pytania żadane 
podcżas referendum
ludowego

Uczeń rozumie:
 pojęcia: Ziemie 

Odżyskane, 
referendum

 w jaki sposo� b 

Uczeń zna:
 daty: VI 1946, I 1947
 argumenty wysuwane 

prżeż Polako� w wobec 
Ziem Odżyskanych

 prawdżiwe 
i sfałsżowane wyniki 
referendum 
i wyboro� w

 wyniki wyboro� w 
sfałsżowanych 
prżeż komunisto� w

Uczeń rozumie:
 pojęcia: repatrianci, 

wysiedlenie, reforma 

Uczeń zna:
 daty: 31 XII 1944, 

VI 1945, VII – VIII 
1945, 1947

 prżycżynę 
żaproponowanych 
żmian granic Polski

Uczeń rozumie:
 pojęcia: Tymcżasowy 

Rżąd Jednos�ci 
Narodowej, akcja 
„Wisła”

 charakter dżiałan�  
władż żwiążanych 
ż organiżacją 

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� 

okolicżnos�ci 
prżejęcia władży 
w Polsce prżeż 
komunisto� w

 prżedstawic� 
organiżację 
i prżebieg 
referendum 
ludowego oraż 
wyboro� w w 1947 r.

 scharakteryżowac� 
politykę władż 
komunistycżnych 
wobec 

Uczeń potrafi:
 udowodnic�, ż�e 

prżejęcie władży 
prżeż komunisto� w 
ożnacżało 
żniewolenie Polski
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komunistycżne 
władże starały się 
żyskac� poparcie 
w społecżen� stwie

Uczeń potrafi:
 wskażac� na mapie 

żmiany terytorialne
Polski po II wojnie 
s�wiatowej 
i poro� wnac� 
je ż granicami 
prżedwojennymi

rolna 
 prżycżyny, kto� re  

skłoniły rżąd 
londyn� ski do rożmo� w 
ż polskimi 
komunistami

Uczeń potrafi:
 wymienic� 

najważ�niejsże 
reformy 
prżeprowadżone 
prżeż władże 
komunistycżne

 wskażac� ideologicżne
cele referendum 
w 1946 r.

referendum ludowego
i wyboro� w

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

migracje ludnos�ci 
na żiemiach polskich 
po wojnie

 prżedstawic� politykę 
narodowos�ciową 
nowej władży wobec 
Niemco� w 
i Ukrain� co� w

społecżen� stwa

21. 
Staliniżm 
w Polsce

Uczeń zna:
 postac�: Bolesława 

Bieruta
 żasady ustrojowe 

pan� stwa polskiego 
sformułowane 
w Małej konstytucji

Uczeń rozumie:
 pojęcia: Mała 

konstytucja, Polska 
Zjednocżona Partia 
Robotnicża, PRL

Uczeń zna:
 daty: II 1947, 1952

Uczeń rozumie:
 pojęcia: cżasy 

stalinowskie, „wro� g 
ludu”, socrealiżm

Uczeń potrafi:
 wymienic� cechy cha-

rakterystycżne sżtuki i 
architektury cżaso� w 
socjaliżmu

Uczeń zna:
 daty: 1947–1949, 

XII 1948, 1948–1956, 
1949, 1950

 gło� wne żałoż�enia 
socjalistycżnych 
plano� w 
gospodarcżych

Uczeń rozumie:
 pojęcia: system 

monopartyjny, 
centralne planowanie,
plan trżyletni, 
plan sżes�cioletni

 na cżym polegały 

Uczeń rozumie:
 pojęcia: Zjednocżone

Stronnictwo 
Ludowe, Pan� stwowe
Gospodarstwa 
Rolne, awans 
społecżny

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� budowa-

nie podstaw ekono-
micżnych socjaliżmu

 prżedstawic� wpływ 
funkcjonowania go-
spodarki centralnie 
planowanej na ż�ycie 

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� pro-

ces konsolidacji wła-
dży prżeż komunisto� w
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prżejawy żależ�nos�ci 
Polski od ZSRR

 prżycżyny 
prżes�ladowania 
cżłonko� w PSL 
prżeż komunisto� w

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

funkcjonowanie gospo-
darki w cżasach stali-
nowskich

 dostrżec i ocenic� 
wpływ polityki na ro� ż� -
ne dżiedżiny ż�ycia spo-
łecżnego

prżeciętnego miesż-
kan� ca Polski

 scharakteryżowac� 
ustro� j pan� stwa pol-
skiego po 1947 r. 
oraż ustro� j PRL na 
mocy konstytucji ż 
1952 r.

22. 
Od staliniżmu 
do małej 
stabiliżacji

Uczeń zna:
 daty: VI 1956, 

X 1956
 postacie: Stefana 

Wysżyn� skiego, 
Władysława 
Gomułki

 ramy 
chronologicżne 
małej stabiliżacji

Uczeń rozumie:
 pojęcia: pożnan� ski 

Cżerwiec, polski 
Paż�dżiernik, mała 
stabiliżacja

Uczeń zna:
 tres�c� orędżia 

biskupo� w polskich 
do biskupo� w 
niemieckich

Uczeń rozumie:
 pojęcia: odwilż� , 

destaliniżacja

Uczeń potrafi:
 podac� prżycżyny żła-

godżenia stalinow-
skiego terroru

Uczeń zna:
 daty: 1948, 1953, 

1965, 1970

Uczeń rozumie:
 pojęcia: księż�a 

patrioci, KC PZPR

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� prżebieg

wydarżen�  cżerwco-
wych w Pożnaniu

 prżedstawic� prże-
bieg polskiego Paż� -

Uczeń zna:
 żnacżenie sło� w: non 

possumus

Uczeń rozumie:
 żnacżenie wydania 

orędżia biskupo� w 
polskich 
do biskupo� w  
niemieckich oraż 
układu o użnaniu 
granicy na Odrże 
i Nysie Łuż�yckiej

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� re-

lacje pan� stwo – Ko-
s�cio� ł w okresie stali-
nowskim

 ocenic� ro� ż�ne postawy
Polako� w wobec orę-
dżia ż 1965 r. 

 ocenic� funkcjonowa-
nie ustroju komuni-
stycżnego i jego żdol-
nos�c� do reformy
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Uczeń potrafi:
 prżedstawic� geneżę

wydarżen�  cżerwco-
wych w Pożnaniu

 prżedstawic� geneżę
polskiego Paż�dżier-
nika

 wyjas�nic�, dlacżego 
okres rżądo� w Wła-
dysława Gomułki 
jest nażywany małą
stabiliżacją

 prżedstawic� stanowi-
sko i dżiałania władż 
wobec robotniko� w 
strajkujących w Po-
żnaniu

 wskażac� gło� wne pro-
blemy pan� stwa pol-
skiego ża rżądo� w 
Władysława Gomułki

dżiernika
 wyjas�nic� okolicżno-

s�ci, w jakich dosżło 
do wydania orędżia 
biskupo� w polskich do
biskupo� w niemiec-
kich

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� dżiała-

nia władż żmierża-
jące do usunięcia 
wpływo� w Kos�cioła 
w Polsce

 wyjas�nic� stanowi-
sko władż ZSRR wo-
bec wydarżen�  w 
Polsce

 scharakteryżowac� 
prżemiany politycż-
no-
-społecżne w Polsce 
w latach 1957–1970

Ksżtałtowanie się 
systemu 
komunistycżnego 
w Polsce (lekcja 
powto� rżeniowa)
Sprawdżian 
wiadomos�ci 
23. 
Od Gomułki 
do Gierka

Uczeń zna:
 daty: III 1968, 

XII 1970, VI 1976
 postacie: Edwarda 

Gierka, Jacka 
Kuronia

 cele opożycji PRL

Uczeń rozumie:

Uczeń rozumie:
 pojęcia: ZOMO, 

propaganda sukcesu, 
Komitet Obrony 
Robotniko� w (KOR)

 potrżebę powstania 
opożycji 
demokratycżnej

Uczeń zna:
 datę: IX 1976

Uczeń rozumie:
 pojęcie: pułapka 

kredytowa
 prżycżyny 

antysemickiej 
kampanii w PRL 

Uczeń rozumie:
 pojęcia: „walka 

ż syjoniżmem, 
tżw. partyżanci

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

dżiałania władż 
podjęte po wyda-

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

i ocenic� prżemiany 
gospodarcże cżaso� w 
Gierka

 wyjas�nic� wpływ wy-
darżen�  cżerwcowych 
1976 r. na uksżtałto-
wanie się i dżiałal-
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 pojęcia: 
Marżec 1968, 
Grudżien�  1970

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� prży-

cżyny wystąpien�  
marcowych 1968 r.

 prżedstawic� prży-
cżyny wydarżen�  
grudniowych 
1970 r.

 prżedstawic� oko-
licżnos�ci wydarżen�  
Cżerwca ’76

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� okolicżnos�ci

prżejęcia władży 
prżeż Edwarda Gier-
ka

po wydarżeniach 
Marca 1968

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� prżebieg

i skutki wystąpien�  
marcowych 1968 r.

 prżedstawic� prżebieg
wydarżen�  grudnio-
wych 1970 r.

 prżedstawic� prżebieg
wydarżen�  Cżerw-
ca ’76

rżeniach Marca 
1968

nos�c� demokratycżnej 
opożycji polskiej inte-
ligencji

24. 
„Solidarnos�c�” 

Uczeń zna:
 datę: 31 VIII 1980 
 postacie: Jana 

Pawła II (Karola 
Wojtyły), Lecha 
Wałęsy, Anny 
Walentynowicż

 najważ�niejsże 
postulaty 
sformułowane 
prżeż MKS

Uczeń rozumie:
 pojęcia: 

Międżyżakładowy 
Komitet 
Strajkowy (MKS), 
21 postulato� w, 

Uczeń zna:
 daty: 1978, VIII 1980

Uczeń rozumie:
 moralną, społecżną 

i politycżną wymowę 
pojęcia solidarność

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� sytuację 

gospodarcżą Polski 
w 1980 r.

 wskażac� ro� ż�nice mię-
dży wystąpieniem ro-
botnicżym ż sierp-
nia 1980 r. a wcże-
s�niejsżymi wystąpie-
niami 

Uczeń zna:
 daty: 1977, 1979
 wybitnych 

prżedstawicieli 
kultury polskiej epoki 
Gomułki i Gierka

 formy dżiałan�  
podejmowanych 
prżeż opożycję 
demokratycżną 
w epoce Gierka

Uczeń rozumie:
 pojęcie: KSS KOR
 rolę, jaką kulturże 

prżypisywała władża 
komunistycżna

Uczeń zna:
 okolicżnos�ci wyboru 

Karola Wojtyły 
na papież�a

Uczeń rozumie:
 wpływ wyboru 

papież�a Polaka 
na powolny upadek 
systemu 
komunistycżnego 
w Polsce

Uczeń potrafi:
 opowiedżiec� o doko-

naniach prżedstawi-
cieli polskiej kultury 
w kraju i na emigracji

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, jaki wpływ 

na społecżen� stwo mia-
ła dżiałalnos�c� KSS KOR

 omo� wic� prżygotowa-
nia władż komuni-
stycżnych do rożprawy
ż „Solidarnos�cią”
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porożumienia 
sierpniowe, 
NSZZ „Solidarnos�c�”

 żnacżenie 
powstania NSZZ 
„Solidarnos�c�”

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� prżycżyny 

rożcżarowania społe-
cżen� stwa rżądami 
Edwarda Gierka

 prżedstawic� okolicżno-
s�ci i skutki wybuchu 
nieżadowolenia spo-
łecżnego w sierpniu 
1980 r.

 opisac� okolicżnos�ci po-
wstania NSZZ „Solidar-
nos�c�”

 prżedstawic� reakcję 
ZSRR na dżiałalnos�c� 
„Solidarnos�ci”

 scharakteryżowac� 
politykę władż komu-
nistycżnych wobec 
„Solidarnos�ci”

25. 
Stan 
wojenny

Uczeń zna:
 datę: 13 XII 1981
 postacie: Wojciecha 

Jarużelskiego, 
Jerżego Popiełusżki

 okolicżnos�ci 
wprowadżenia 
stanu wojennego

Uczeń rozumie:
 pojęcie: stan 

wojenny
 prżycżyny 

wprowadżenia 
stanu wojennego

Uczeń potrafi:
 opowiedżiec� o wy-

Uczeń zna:
 okolicżnos�ci 

wprowadżenia stanu 
wojennego

Uczeń rozumie:
 pojęcie: podżiemie

Uczeń potrafi:
 wymienic� ogranicże-

nia nałoż�one na oby-
wateli podcżas stanu 
wojennego

 podac� prżykłady opo-
ru społecżen� stwa 
wobec władż w cża-
sie stanu wojennego

Uczeń zna:
 daty: 1983, 1984
 okolicżnos�ci 

wprowadżenia stanu 
wojennego

 prżykłady dżiałan�  
podejmowanych 
prżeż podżiemną 
„Solidarnos�c�”

Uczeń rozumie:
 pojęcie: „długi marsż”
 dlacżego władże 

żdecydowały się 
żnies�c� stan wojenny

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� dżiała-

Uczeń rozumie:
 dlacżego podżiemna 

„Solidarnos�c�” 
nie dąż�yła do 
konfrontacji siłowej 
ż władżą

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, dlacżego 

dżiałacże „Solidar-
nos�ci” żdecydowali 
się na kontynuowa-
nie oporu wobec 
władż

 prżedstawic� ro� ż�ne 
postawy społecżen� -
stwa polskiego wo-
bec stanu wojenne-
go

Uczeń potrafi:
 podjąc� pro� bę oce-

ny decyżji o wprowa-
dżeniu stanu wojen-
nego
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darżeniach w ko-
palni „Wujek”

 wymienic� metody 
represji stosowa-
nych prżeż władże

nia władż podjęte w 
ramach wprowadże-
nia stanu wojennego

 wyjas�nic�, w cżym 
prżejawiało się funk-
cjonowanie stanu 
wojennego

 wyjas�nic� okolicżno-
s�ci s�mierci księdża 
Jerżego Popiełusżki

26. 
Upadek PRL

Uczeń zna:
 daty: II–IV 1989, 

VI 1989
 postac�: Michaiła 

Gorbacżowa
 gło� wne 

postanowienia 
obrad okrągłego 
stołu

Uczeń rozumie:
 pojęcia: rożmowy 

okrągłego stołu, 
porożumienia 
okrągłego stołu, 
Jesien�  Narodo� w,  
III Rżecżpospolita

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, jak dosżło 

do powstania rżądu 

Uczeń zna:
 prżycżyny, kto� re 

skłoniły komunisto� w 
do podjęcia rożmo� w 
ż opożycją

 najważ�niejsżych 
ucżestniko� w obrad 
okrągłego stołu

 wyniki pierwsżych 
cżęs�ciowo wolnych 
wyboro� w do sejmu 
i senatu

Uczeń potrafi:
 wymienic� decyżje 

podjęte prżeż sejm 
w XII 1989 r.

Uczeń zna:
 daty: 1983, 1988,  

XII 1989

Uczeń rozumie:
 pojęcie: „Gażeta 

Wyborcża”
 żnacżenie obrad 

okrągłego stołu

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� sytuację 

politycżną w Polsce 
w latach 1983–1989

 opisac� dżiałania 
podjęte prżeż 
„Solidarnos�c�” 
w ramach kampanii 
prżed wyborami 
w 1989 r.

Uczeń rozumie:
 żnacżenie decyżji 

o wyborże do 
rożmo� w stołu 
w ksżtałcie okręgu

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� 

okolicżnos�ci, 
w jakich dosżło 
od rożmo� w 
okrągłego stołu

 scharakteryżowac� 
i ocenic� 
postanowienia 
okrągłego stołu

 ocenic� żnacżenie 
decyżji podjętych 
prżeż sejm 
w XII 1989 r.

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� proces 

upadku PRL
 odnies�c� się 

do ro� ż�nych 
wspo� łcżesnych opinii
na temat obrad 
okrągłego stołu
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Tadeusża 
Mażowieckiego

Polska 
Rżecżpospolita 
Ludowa 
(lekcja 
powto� rżeniowa)

Sprawdżian 
wiadomos�ci

27. 
Rożpad 
ZSRR

Uczeń zna:
 datę: XII 1991
 postacie: Ronalda 

Reagana, Michaiła 
Gorbacżowa

Uczeń rozumie:
 pojęcia: 

pierestrojka, 
głasnost

 cele wprowadżenia 
reform podjętych 
prżeż Michaiła 
Gorbacżowa

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, jakie 

skutki prżyniosło 
wprowadżenie 
pierestrojki 
i głasnosti

Uczeń zna:
 postac�: Borysa Jelcyna
 ramy chronologicżne 

okresu odpręż�enia

Uczeń potrafi:
 wymienic� dżiałania 

Zachodu żmierżające 
do użyskania prżewagi 
nad Wschodem

 prżedstawic� 
okolicżnos�ci dojs�cia 
do władży Michaiła 
Gorbacżowa

 wskażac� na mapie 
pan� stwa powstałe 
w wyniku 
rożpadu ZSRR

Uczeń zna:
 daty: 1985, 1986, 

1990
 gło� wne prżycżyny 

słabos�ci ZSRR 
w latach 80.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: wys�cig 

żbrojen� , porożu-
mienie białowieskie, 
Federacja Rosyjska

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� 

okolicżnos�ci, w jakich 
dosżło do żakon� cżenia 
okresu odpręż�enia

 scharakteryżowac� 
plany reformatorskie 
Michaiła Gorbacżowa

Uczeń zna:
 prżycżyny, kto� re 

doprowadżiły 
do odpręż�enia 
w relacjach międży 
Wschodem 
a Zachodem

 postanowienia 
porożumienia 
białowieskiego

Uczeń rozumie:
 w cżym prżejawiał 

się rożdż�więk 
międży 
żamierżeniami 
reformatorskimi 
Gorbacżowa a ich 
realnymi skutkami

 żnacżenie rożpadu 
ZSRR dla dalsżych 

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

relacje międży 
Wschodem 
a Zachodem 
po żakon� cżeniu  
II wojny s�wiatowej

 scharakteryżowac� 
funkcjonowanie 
ustroju 
komunistycżnego 
na prżykładżie ZSRR
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 prżedstawic� 
okolicżnos�ci katastrofy
w elektrowni 
atomowej w 
Cżarnobylu i jej wpływ
na relacje międży 
społecżen� stwem 
a władżą

 wyjas�nic�, jak dosżło 
do podpisania 
porożumienia 
białowieskiego

loso� w politycżnych 
s�wiata

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� 

okolicżnos�ci 
wystąpienia Litwy 
ż ZSRR

 scharakteryżowac� 
sytuację politycżną 
w ZSRR w 1990 r.

28. 
Jesien�  
Narodo� w

Uczeń zna:
 nażwy pan� stw, 

w kto� rych dosżło 
do proceso� w 
okres�lanych jako 
Jesien�  Narodo� w

Uczeń rozumie:
 pojęcie: Jesien�  

Narodo� w (Jesien�  
Ludo� w)

Uczeń potrafi:
 wskażac� na mapie 

żmiany terytorialne 
do jakich dosżło 
na prżełomie 
1989 i 1990 r.

Uczeń zna:
 datę: X 1990
 postacie: Vaclava 

Havla, Helmuta Kohla

Uczeń rozumie:
 pojęcie: aksamitna 

rewolucja

Uczeń potrafi:
 wskażac� ro� ż�nice 

w sposobie 
prżejmowania władży 
prżeż demokratycżną 
opożycję w ro� ż�nych 
krajach Europy 
S0 rodkowo-Wschodniej

Uczeń zna:
 daty: 1991,1993
 pojęcie: Konferencja 

dwa plus cżtery
 cżynniki, kto� re 

prżycżyniły się 
do osłabienia 
żależ�nos�ci 
komunistycżnych 
pan� stw Europy 
S0 rodkowo-Wschodniej
od ZSRR

 postanowienia 
Konferencji dwa 
plus cżtery

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

sytuację politycżną 
w Europie S0 rodkowo-

Uczeń rozumie:
 pojęcia: obrady 

tro� jkątnego stołu, 
Karta 77

 żnacżenie żmian, 
do jakich dosżło 
w Europie 
S0 rodkowo-
-Wschodniej 
w wyniku Jesieni 
Narodo� w

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� prżebieg 

Jesieni Narodo� w 
w krajach Europy 
S0 rodkowo-
-Wschodniej

 ocenic� żnacżenie 
Jesieni Narodo� w dla 

Uczeń potrafi:
 dostrżec politycżne 

implikacje żwiążane 
że żjednocżeniem 
Niemiec

 ocenic� rolę Helmuta 
Kohla w procesie 
jednocżenia Niemiec
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-Wschodniej w 1989 r.
 prżedstawic� proces 

jednocżenia Niemiec
 okres�lic� charakter 

żmian politycżnych 
w ramach Jesieni 
Narodo� w

miesżkan� co� w Europy

29. 
Chiny 
mocarstwem

Uczeń zna:
 gło� wne problemy 

wspo� łcżesnych Chin

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� prżycżyny 

masakry na placu 
Bramy Niebian� skiego
Spokoju 
(Tiananmen)

Uczeń zna:
 postac�: Deng 

Xiaopinga

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� prżycżyny 

i prżedstawic� skalę 
problemo� w 
wspo� łcżesnych Chin

Uczeń zna:
 daty: 1976, 1978, 

VI 1989

Uczeń rozumie:
 pojęcie:  

socjalistycżna 
gospodarka 
wolnorynkowa

 na cżym polega 
socjaliżm o chin� skiej 
specyfice

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� 

okolicżnos�ci dojs�cia 
do władży Deng 
Xiaopinga

 opisac� sytuację 

Uczeń zna:
 ugrupowania 

rywaliżujące 
o władżę po s�mierci 
Mao Zedonga

 najważ�niejsże skutki 
reform dokonanych 
ża rżądo� w Deng 
Xiaopinga

Uczeń rozumie:
 ro� ż�nice międży skalą

żmian oferowanych 
prżeż władżę 
a ocżekiwaniami 
społecżen� stwa

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

Uczeń potrafi:
 dostrżec etycżne 

problemy wynikające 
że wspo� łpracy 
politycżnej 
i ekonomicżnej międży
pan� stwami 
demokratycżnymi 
a Chinami

 wypowiadac� się 
na temat kierunku 
rożwoju 
wspo� łcżesnych Chin
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w Chinach po 
masakrże na placu 
Tiananmen

 scharakteryżowac� 
żmiany gospodarcże, 
jakim podlegały Chiny 
po 1990 r.

program politycżny 
i gospodarcży Deng 
Xiaopinga

 poro� wnac� Chiny 
ża rżądo� w Mao 
Zedonga i Chiny 
Deng Xiaopinga

 prżedstawic� prżebieg 
wydarżen�  na placu 
Tiananmen

30. 
Bliski 
Wscho� d 
na prżełomie 
XX i XXI wieku

Uczeń zna:
 datę: 11 IX 2001

Uczeń rozumie:
 pojęcia: islamiżm 

(fundamentaliżm 
islamski), terroryżm

 motywy 
postępowania 
islamisto� w 
i terrorysto� w

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� prżycżyny 

narodżin ideologii is-
lamiżmu

 prżedstawic� okolicż-
nos�ci, w jakich do-
sżło do żamachu w 
USA w 2001 r.

Uczeń zna:
 cżas trwania wojny 

w Afganistanie 
i wojen w Iraku

Uczeń rozumie:
 pojęcia: Al-Kaida, 

Autonomia 
Palestyn� ska

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� prżycżyny 

niepowodżenia pana-
rabiżmu

 wskażac� na mapie ża-
sięg Autonomii Pale-
styn� skiej

Uczeń zna:
 daty: 1987–1991, 

1990, 1991, 1993, 
1994, 2000–2005, 
2001, 2003

 postacie: Osamy bin 
Ladena, George’a 
Busha, Saddama 
Husajna

 warunki 
porożumienia 
podpisanego międży 
OWP i Iżraelem

Uczeń rozumie:
 pojęcia: wojna  

ż terroryżmem, bron�  
masowego raż�enia, 
Kurdowie

 dlacżego 
porożumienie 

Uczeń zna:
 okolicżnos�ci 

i prżycżyny 
narodżin ideologii 
panarabiżmu

Uczeń rozumie:
 pojęcia: panarabiżm,

pierwsża intifada, 
druga intifada

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� okolicż-

nos�ci dojs�cia do wła-
dży islamisto� w w Ira-
nie i Afganistanie

 scharakteryżowac� 
wojnę ż terroryżmem

 dostrżec ro� ż�ne aspek-
ty wojny ż terrory-
żmem prowadżonej 

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� prżycży-

ny, prżebieg i skutki 
wojny w Afganistanie 
oraż pierwsżej i dru-
giej wojny w Iraku

 okres�lic� wpływ wojny 
ż terroryżmem na pan� -
stwa i społecżen� stwa 
krajo� w arabskich i kra-
jo� w żachodnich

 ocenic� wojnę ż terrory-
żmem pod wżględem 
jej efekto� w
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o utworżeniu 
Autonomii 
Palestyn� skiej nie 
żakon� cżyło konfliktu 
arabsko-iżraelskiego

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� okolicżnos�ci, 

w jakich dosżło do po-
rożumienia Palestyn� -
cżyko� w ż Iżraelem

prżeż kraje Zachodu
 ocenic� prżycżyny 

konflikto� w targają-
cych wspo� łcżesnym 
s�wiatem arabskim

 scharakteryżowac� 
wspo� łcżesne relacje 
międży Arabami a ZK y-
dami

31. 
Integracja 
europejska

Uczeń zna:
 datę: 2004
 nażwy kolejnych 

organiżacji  
utworżonych 
w ramach procesu 
integracji 
europejskiej

 pan� stwa 
prżystępujące 
do wspo� lnot 
europejskich 
w kolejnych etapach
integracji

 filary Unii 
Europejskiej

Uczeń potrafi:
 wymienic� gło� wne 

prżycżyny integra-
cji europejskiej

 wskażac� na ma-

Uczeń zna:
 daty: 1952, 1957, 

1993

Uczeń rozumie:
 pojęcia: Europejska 

Wspo� lnota Węgla 
i Stali (EWWiS), 
Europejska 
Wspo� lnota 
Gospodarcża (EWG), 
traktat ż Maastricht 
(traktat o Unii 
Europejskiej)

 potrżebę integracji 
europejskiej jako 
sposobu rożwiążania 
problemo� w 
politycżnych 
i gospodarcżych 
Europy po II wojnie 
s�wiatowej

Uczeń zna:
 daty: 1967, 1992
 argumenty 

żwolenniko� w 
i prżeciwniko� w 
włącżenia krajo� w 
postkomunistycżnych 
w procesy 
integracyjne 
w Europie

Uczeń rozumie:
 pojęcia: traktaty 

rżymskie, Europejska 
Wspo� lnota Energii 
Atomowej (Euratom), 
Wspo� lnota 
Europejska (WE)

 wpływ wojen w byłej 
Jugosławii 
na prżyspiesżenie 
proceso� w 

Uczeń zna:
 datę: 1991–1999
 cele istnienia EWG 

i Euratomu

Uczeń rozumie:
 podłoż�e konfliktu 

w byłej Jugosławii

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� etapy 

integracji europej-
skiej

 scharakteryżowac� 
konflikt w byłej Ju-
gosławii

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� okolicż-

nos�ci, w jakich do 
proceso� w integracyj-
nych żostały włącżo-
ne kraje postkomuni-
stycżne
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pie pan� stwa cżłon-
kowskie Unii Euro-
pejskiej Uczeń potrafi:

 wymienic� cżynniki 
wpływające na prży-
spiesżenie integracji 
europejskiej

integracyjnych  
na wschodżie Europy

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� poglądy 

eurosceptyko� w na 
proces integracji oraż
na Unię Europejską

32. 
Dżisiejsży 
s�wiat

Uczeń rozumie:
 pojęcia: kultura 

masowa, 
globaliżacja, 
konsumpcjoniżm

 na cżym polega 
wielobiegunowos�c� 
wspo� łcżesnego 
s�wiata

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, na cżym 

polega kultura maso-
wa

 podac� prżykłady, 
w jaki sposo� b globa-
liżacja wpływa na 
nasże ż�ycie

Uczeń zna:
 ramy chronologicżne 

rewolucji 
prżemysłowej, 
technologicżnej 
i naukowo-
-technologicżnej

Uczeń rozumie:
 pojęcia: rewolucja 

technologicżna, 
rewolucja naukowo-
-technologicżna, 
społecżen� stwo 
informacyjne, 
globalis�ci, 
antyglobalis�ci

Uczeń potrafi:
 wymienic� społecżne 

skutki rewolucji na-

Uczeń zna:
 ro� ż�ne prżejawy 

procesu globaliżacji

Uczeń rozumie:
 pojęcie: epoka 

postindustrialna

Uczeń potrafi:
 wskażac� najważ�niejsże

żmiany w ż�yciu cżło-
wieka i społecżen� stwa 
wywołane każ�dą ż re-
wolucji żwiążanych ż 
postępem w nauce 
i technice

 scharakteryżowac� pro-
ces globaliżacji w wy-
miarże ekonomicżnym,
politycżnym i kulturo-
wym

Uczeń zna:
 argumenty 

żwolenniko� w 
i prżeciwniko� w 
procesu globaliżacji

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

wsżystkie typy rewo-
lucji żwiążanych ż po-
stępem w nauce 
i technice

 scharakteryżowac� 
prżemiany politycżne
na s�wiecie po upadku
ZSRR

Uczeń potrafi:
 wypowiedżiec� się 

w dyskusji na temat 
globaliżacji

 ocenic� żmiany żacho-
dżące we wspo� łcże-
snym s�wiecie
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ukowo-
-technologicżnej

 wskażac� najważ�niejsże
cechy społecżen� stwa 
informacyjnego

33. 
Polska 
w NATO 
i Unii
Europejskiej

Uczeń zna:
 daty: 1999, 1 V 2004
 żałoż�enia ustrojowe 

pan� stwa polskiego 
w mys�l Małej 
konstytucji 
i Konstytucji 
Rżecżypospolitej 
Polskiej

Uczeń rozumie:
 pojęcia: „wojna 

na go� rże”, Mała 
konstytucja

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, ż cżego wy-

nikał konflikt ws�ro� d 
prżedstawicieli opo-
życji okres�lany jako 
„wojna na go� rże”

 wskażac� Polskę 
na wspo� łcżesnej ma-

Uczeń zna:
 postac�: Lesżka 

Balcerowicża
 gło� wne trudnos�ci  

III Rżecżpospolitej
 żałoż�enia polskiej 

polityki żagranicżnej 
w okresie 
II Rżecżpospolitej 
i w cżasach PRL

Uczeń rozumie:
 pojęcia: plan 

Balcerowicża, 
wolny rynek, 
Mała konstytucja, 
żwrot na Zacho� d

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� żałoż�enia pla-

nu Balcerowicża i wy-
mienic� jego skutki

 wyjas�nic�, dlacżego 

Uczeń zna:
 daty: 1990, 1991, 

1992, 1994, 1997

Uczeń rozumie:
 pojęcie: Sojusż Lewicy

Demokratycżnej
 społecżne skutki 

żmian politycżnych  
i gospodarcżych 
żachodżących  
w Polsce po 1989 r.

 żnacżenie prżystą-
pienia Polski do NATO
i do Unii Europejskiej

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, ż cżego wyni-

kał sżok miesż-kan� co� w
Polski żwią-żany 
ż prżemianami poli-
tycżnymi po 1989

 prżedstawic� okolicżno-

Uczeń zna:
 gło� wne elementy 

programo� w rucho� w 
liberalnego 
i narodowo-
-katolickiego

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� prżemia-

ny, jakie żachodżiły 
na polskiej scenie po-
litycżnej po 1989 r.

 dostrżec wpływ kon-
flikto� w żwiążanych ż 
„wojną na go� rże” na 
polską  scenę poli-
tycżną

 wyjas�nic�, cżym było 
uwłasżcżenie nomen-
klatury

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� ewolucję 

ustrojową pan� stwa 
polskiego w latach 90.

 ocenic� politycżne i spo-
łecżne skutki żwrotu  
na Zacho� d
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pie Europy po 1989 r. Polska żde-
cydowała się dokonac� 
żwrotu na Zacho� d

s�ci, w jakich dosżło do 
wyboro� w preżydenc-
kich i pierwsżych w 
pełni wolnych wybo-
ro� w  do sejmu i senatu

 scharakteryżowac� 
prżemiany gospodar-
cże w Polsce po 1989 r.

S0wiat i Polska 
na prżełomie 
wieko� w (lekcja 
powto� rżeniowa)

Sprawdżian 
wiadomos�ci
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