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WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII 

Branżowa Szkoła I Stopnia 

KLASA:  druga po szkole podstawowej 

 

Temat (rozumiany 

jako lekcja) 

Wymagania  

na ocenę  

dopuszczającą 

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

dostateczną 

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

dobrą  

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

bardzo dobrą 

 

Uczeń: 

Wymagania  

na ocenę  

celującą 

 

Uczeń opanował  

wymagania  

na ocenę  

bardzo dobrą,  

a ponadto: 

Rozdział I. 

 II wojna światowa 

Polska i Europa w 

przededniu wojny 

światowej. Wojna 

obronna Polski w 1939 

r.  

– wyjaśnia pojęcia:  

eksterytorialność, 

ultimatum, pakt 

Ribbentrop–

Mołotow, strefa 

wpływów, Wester-

platte, bitwy gra-

niczne, przedmoście 

rumuńskie, Korpus 

Ochrony Po-

granicza (KOP); 

– wyjaśnia pojęcia:  

układ o nieagresji, 

polskie Termopile, 

linia Bug–Wisła–

San, Samodzielna 

Grupa Operacyjna 

„Polesie”, Einsatz-

gruppen, 

–  przedstawia sytu-

ację międzynarodo-

wą Polski w ostat-

nich latach przed 

– wskazuje, jakie 

konsekwencje dla 

Polski i Europy miał 

pakt Ribbentrop–

Mołotow; 

– omawia postano-

wienia tajnego pro-

tokołu paktu Rib-

bentrop–Mołotow;  

– charakteryzuje 

etapy i najważniej-

sze wydarzenia 

kampanii wrześnio-

wej, 

– analizuje dane w 

tabeli ze źródła: 

stosunek sił na fron-

cie polsko-

niemieckim; 

– ocenia, czy we 

wrześniu 1939 r. woj-

ska polskie miały 

szansę powstrzymać 

agresorów, oraz uza-

sadnia swoją opinię; 
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wybuchem wojny; 

 

Działania militarne i 

polityczne w Europie i 

na świecie w czasie II 

wojny światowej 

– wyjaśnia pojęcia: 

Linia Maginota, 

dziwna wojna, woj-

na siedząca, wojna 

zimowa, alianci, 

kolaborant, bitwa 

powietrzna o Anglię, 

bitwa o Atlantyk, 

Wielka Koalicja, 

kontrofensywa, 

Wielka Trójka, dru-

gi front, operacja 

berlińska, kapitula-

cja; 

– wyjaśnia pojęcia: 

Państwo Francuskie 

tzw. Vichy, Komitet 

Wolnej Francji, 

blitzkrieg, linia Cur-

zona, wał atlantycki, 

bomba atomowa, 

konferencja Wielkiej 

Trójki, zbrodniarze 

hitlerowscy, 

– wymienia państwa 

podbite przez III 

Rzeszę i ZSRR do 

czerwca 1941 r., 

– wymienia, do 

jakich państw nale-

żały przed wojną 

podbite przez Japo-

nię tereny w latach 

1941–1942; 

 

– omawia przebieg 

działań zbrojnych i 

politycznych w Eu-

ropie i na świecie w 

latach 1941–1945, 

– charakteryzuje 

sytuację polityczno-

militarną Niemiec i 

ich sojuszników w 

początkowym etapie 

II wojny światowej; 

– na podstawie ma-

py i własnej wiedzy 

charakteryzuje kie-

runki działań wojsk 

alianckich w latach 

1943–1945, 

– wyjaśnia, jakie 

znaczenie miały 

decyzje z konferen-

cji w Poczdamie dla 

przyszłości Polski, 

Europy i Niemiec; 

– analizuje najważ-

niejsze decyzje, które 

zapadły na konferen-

cji w Poczdamie, 

– wyjaśnia, jakie 

czynniki zadecydowa-

ły o klęsce państw osi 

i zwycięstwie alian-

tów, oraz dokonuje 

ich oceny; 

Polityka ZSRR i III 

Rzeszy wobec społe-

czeństwa polskiego 

pod okupacją 

– wyjaśnia pojęcia: 

sowietyzacja, upań-

stwowienie, kolek-

tywizacja wsi, de-

portacje, ofiary 

Katynia, Generalne 

Gubernatorstwo 

(GG), germanizacja, 

wysiedlenia, akcja 

AB, kontyngent, 

łapanka, roboty 

– wyjaśnia pojęcia:  

volkslista, volksdeu-

tsch, granatowa 

policja, Rada Głów-

na Opiekuńcza, Nur 

für Deutsche, 

Shoah,  

– omawia podział 

ziem polskich w 

okresie okupacji; 

– przedstawia dzia-

łania władz nie-

mieckich i radziec-

kich na terenach 

okupowanych,  

– porównuje ww. 

działania i wyjaśnia, 

czym były spowo-

dowane różnice 

między nimi; 

– na podstawie in-

formacji zawartych 

w podręczniku, 

materiałów znale-

zionych w internecie 

oraz znanych dzieł 

literackich i filmo-

wych przedstawia 

losy Żydów na zie-

miach polskich w 

okresie okupacji, 

– na podstawie róż-

nych źródeł informa-

cji analizuje historię 

swojej miejscowości 

wpisaną w tragiczne 

losy narodów pol-

skiego i żydowskiego 

podczas okupacji, 

– analizuje politykę 

niemiecką wobec 

Polaków, Żydów i 
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przymusowe, egze-

kucja, obóz koncen-

tracyjny, getto, Ho-

lokaust, rzeź wołyń-

ska; 

 

– analizuje, czym 

było „ostateczne 

rozwiązanie kwestii 

żydowskiej”; 

 

innych narodowości 

zamieszkujących 

tereny przedwojennej 

Rzeczypospolitej; 

 

Rząd polski na ob-

czyźnie i sprawa pol-

ska do końca 1943 r. 

PSZ i LWP na fron-

tach II wojny świato-

wej 

– wyjaśnia pojęcia:  

internowanie, Pol-

skie Siły Zbrojne 

(PSZ), Dywizjon 

303, układ Sikorski 

–Majski, Polska 

Partia Robotnicza 

(PPR), Związek 

Patriotów Polskich 

(ZPP), konferencja 

w Teheranie, Ludo-

we Wojsko Polskie, 

Wał Pomorski; 

– wyjaśnia pojęcia:  

Samodzielna Bryga-

da Strzelców Podha-

lańskich, 1. Korpus 

Polski, Samodzielna 

Brygada Strzelców 

Karpackich, 2. Kor-

pus PSZ, 1. Dywizja 

Pancerna, 1. Samo-

dzielna Brygada 

Spadochronowa, 1. 

Armia Wojska Pol-

skiego, 

– wyjaśnia, jakie 

konsekwencje miało 

podpisanie przez 

Polskę układu z 

ZSRR w 1941 r.; 

 

– wymienia bitwy, 

w których walczyli 

polscy żołnierze 

podczas II wojny 

światowej, i wska-

zuje, gdzie się one 

odbyły, 

– przedstawia wkład 

Polskich Sił Zbroj-

nych na Zachodzie i 

Ludowego Wojska 

Polskiego w zwy-

cięstwo nad III Rze-

szą; 

– charakteryzuje 

politykę rządu gene-

rała Władysława 

Sikorskiego oraz 

wyjaśnia, dlaczego 

premierzy Sikorski i 

Mikołajczyk dążyli 

do nawiązania moż-

liwie najlepszych 

stosunków dyplo-

matycznych z 

ZSRR, – wyjaśnia, 

dlaczego doszło do 

zerwania stosunków 

polsko-radzieckich 

w 1943 r. i jakie 

były tego konse-

kwencje; 

– analizuje znaczenie 

układu Sikorski–

Majski dla interesów 

Polski na arenie mię-

dzynarodowej oraz 

dla Polaków przeby-

wających w Związku 

Radzieckim, 

– omawia i ocenia 

decyzje dotyczące 

państwa i narodu 

polskiego, które za-

padły na konferencji 

w Teheranie; 

Polskie Państwo Pod-

ziemne. Walka zbrojna 

i cywilna z okupantem 

– wyjaśnia pojęcia: 

Służba Zwycięstwu 

Polski (SZP), Zwią-

zek Walki Zbrojnej 

(ZWZ), Armia Kra-

jowa, Bataliony 

Chłopskie (BCh), 

Gwardia Ludowa 

(GL), Narodowa 

– wyjaśnia pojęcia: 

Szare Szeregi, Hufce 

Polskie, Delegatura 

Rządu RP na Kraj, 

Delegat Rządu na 

Kraj, Rada Jedności 

Narodowej, Związek 

Jaszczurczy, Krajo-

wa Rada Narodowa 

– wymienia najważ-

niejsze instytucje, 

stronnictwa poli-

tyczne i organizacje 

zbrojne Polskiego 

Państwa Podziem-

nego, a także te, 

które pozostały poza 

jego strukturami, 

– na podstawie tek-

stu źródłowego 

wymienia powinno-

ści, jakie spoczywa-

ły – zdaniem Kie-

rownictwa Walki 

Cywilnej – podczas 

okupacji na Pola-

kach wobec okupan-

– ocenia stosunek 

Polaków do tragedii 

narodu żydowskiego 

oraz formy pomocy, 

jakiej udzielali ludno-

ści pochodzenia ży-

dowskiego w czasie 

okupacji; 
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Organizacja Woj-

skowa (NOW), Na-

rodowe Siły Zbroj-

ne, Gwardia Ludo-

wa / Armia Ludowa 

(GL/AL), Polskie 

Państwo Podziemne, 

sabotaż, dywersja, 

Rada Pomocy Ży-

dom „Żegota”, 

szmalcownicy, wal-

ka cywilna, bierny 

opór, tajne naucza-

nie, Kierownictwo 

Walki Cywilnej, 

mały sabotaż; 

 

(KRN), Kedyw (Kie-

rownictwo Dywer-

sji), Ukraińska Po-

wstańcza Armia, 

Żydowska Organi-

zacja Bojowa, Woj-

skowe Sądy Specjal-

ne, Cywilne Sądy 

Specjalne, Sprawie-

dliwy wśród Naro-

dów Świata, Zawi-

szacy, Harcerska 

Poczta Polowa, 

Grupy Szturmowe; 

 

– charakteryzuje 

formy walki zbroj-

nej i cywilnej z 

okupantem oraz 

wyjaśnia, na czym 

one polegały; 

ta i osób dopuszcza-

jących się kolabora-

cji, 

– charakteryzuje  

postawę Polaków 

wobec okupantów; 

Ziemie polskie i spra-

wa polska w końco-

wym etapie wojny. 

Powstanie warszaw-

skie. Narodziny Polski 

Ludowej 

– wyjaśnia pojęcia: 

plan „Burza”,  

Polska Ludowa, 

manifest PKWN, 

Milicja Obywatelska 

(MO), Korpus Bez-

pieczeństwa We-

wnętrznego (KBW), 

powstanie warszaw-

skie,  

batalion „Zośka”, 

Rząd Tymczasowy, 

organizacja „NIE”; 

– wyjaśnia pojęcia: 

Polski Komitet Wy-

zwolenia Narodo-

wego (PKWN), de-

kret o reformie rol-

nej, konferencja w 

Jałcie, Tymczasowy 

Rząd Jedności Na-

rodowej,  

– przedstawia naj-

ważniejszy cel akcji 

„Burza”; 

– przedstawia oko-

liczności, w jakich 

komuniści przystą-

pili do przejmowa-

nia władzy w Pol-

sce, oraz wymienia 

okoliczności, które 

im to umożliwiły, 

– charakteryzuje 

przyczyny wybuchu 

powstania warszaw-

skiego; 

– na podstawie tek-

stu źródłowego oraz 

informacji zawar-

tych w rozdziale 

charakteryzuje me-

tody umacniania 

władzy przez komu-

nistów na ziemiach 

polskich, 

– ocenia decyzję o 

rozpoczęciu po-

wstania warszaw-

skiego, 

– wskazuje najważ-

niejsze konsekwen-

cje II wojny świa-

towej dla narodu 

– porównuje kształt 

terytorialny Polski w 

latach 1939 i 1945, 

– ocenia szanse reali-

zacji akcji „Burza” na 

ziemiach II Rzeczy-

pospolitej, 

– analizuje i uzasad-

nia wpływ postano-

wień konferencji w 

Jałcie i Poczdamie na 

losy narodu i państwa 

polskiego po II woj-

nie światowej; 
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polskiego; 

 

Rozdział II. 

Europa i świat po II wojnie światowej 

Następstwa II wojny 

światowej 

– wyjaśnia pojęcia i 

skróty: ONZ, konfe-

rencja założycielska, 

prawo weta, przy-

musowe wysiedle-

nia, migracje ludno-

ści, wojna domowa,  

aparat bezpieczeń-

stwa, sowietyzacja; 

– wyjaśnia pojęcia: 

rezolucja, supermo-

carstwa, wojna do-

mowa, taktyka sa-

lami, resorty siłowe, 

systemy jednopar-

tyjne, rząd koalicyj-

ny, 

– przedstawia cele, 

jakie miała realizo-

wać Organizacja 

Narodów Zjedno-

czonych; 

– podaje zasady 

funkcjonowania 

ONZ, 

– omawia metody 

przejmowania wła-

dzy przez komuni-

stów w krajach za-

leżnych od ZSRR, 

– przedstawia po-

rządek międzynaro-

dowy po II wojnie 

światowej, 

– wskazuje państwa, 

które znalazły się w 

obszarze wpływów 

ZSRR po II wojnie 

światowej; 

 

– wskazuje najważ-

niejsze społeczno- 

ekonomiczne i poli-

tyczne następstwa II 

wojny światowej, 

– wskazuje na ma-

pie obszary, które 

znalazły się w gra-

nicach ZSRR w 

wyniku wydarzeń 

1939–1945, 

– charakteryzuje 

aparat bezpieczeń-

stwa w państwach 

Europy Środkowo- 

Wschodniej; 

– analizuje proces 

sowietyzacji państw 

Europy Środkowo- 

Wschodniej; 

Geneza zimnej wojny i 

jej przejawy do kryzy-

su kubańskiego (1962 

r.) 

– wyjaśnia pojęcia:  

zimna wojna, bloka-

da Berlina, strefa 

okupacyjna, sektor 

ZSRR, bloki poli-

tyczno-wojskowe, 

Pakt Północnoatlan-

tycki, Układ War-

szawski, blok komu-

nistyczny, bomba 

atomowa, rozejm, 

– wyjaśnia pojęcia i 

skróty: żelazna kur-

tyna, Kominform, 

zimnowojenna kon-

frontacja, reforma 

walutowa, polityka 

izolacjonizmu, NA-

TO, most powietrz-

ny, linia demarka-

cyjna, odwilż, zbroj-

na interwencja, 

– charakteryzuje 

wydarzenia, do któ-

rych doszło na Wę-

grzech w 1956 roku, 

– wskazuje na ma-

pie, które kraje Eu-

ropy Zachodniej 

znalazły się poza 

NATO, 

– omawia proces 

narodzin dwóch 

– analizuje, jaka rolę 

odegrał kryzys ku-

bański w stosunkach 

między USA i 

ZSRR, 

– na podstawie tek-

stu źródłowego 

(fragmentu prze-

mówienia Winstona 

Churchilla w Ful-

ton) określa, przed 

– uzasadnia, jakie 

najważniejsze zagro-

żenia dla świata i 

poszczególnych kra-

jów niosła rywaliza-

cja mocarstw w dobie 

zimnej wojny ; 

– analizuje, dlaczego 

Churchill użył pojęcia 

piąta kolumna w od-

niesieniu do sytuacji 
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destalinizacja, kult 

jednostki, demon-

stracja, wyścig 

zbrojeń, broń ją-

drowa, mur berliń-

ski, ruchy lewicowe, 

model komunistycz-

ny, blokada wyspy; 

bomba wodorowa, 

ruchy radykalne i 

rewolucyjne, kryzys 

kubański, rakiety 

średniego zasięgu, 

wyrzutnie rakietowe, 

– wyjaśnia, czym 

jest zimna wojna, 

podaje jej przyczyny 

i przejawy; 

 

państw niemieckich 

po II wojnie świa-

towej; 

jakimi zagrożeniami 

dla świata, a 

zwłaszcza dla Euro-

py, ostrzegał brytyj-

ski premier w prze-

mówieniu; 

na świecie po II woj-

nie światowej; 

Kryzysy międzynaro-

dowe drugiej fazy 

zimnej wojny. Rozpad 

bloku sowieckiego 

– wyjaśnia pojęcia: 

komunistyczna par-

tyzantka – 

Wietkong, interwen-

cja wojskowa, od-

wrócenie procesu 

reform, jawność, 

demokratyzacja, 

zburzenie muru 

berlińskiego, nacjo-

nalizm serbski; 

– wyjaśnia pojęcia: 

operacja Frequent 

Wind, Praska Wio-

sna, głasnost, piere-

strojka, aksamitna 

rewolucja, konflikty 

etniczne, 

– wyjaśnia przyczy-

ny rozpadu bloku 

sowieckiego na 

przełomie lat 80. i 

90. XX wieku; 

 

– charakteryzuje 

konflikty w Wiet-

namie i Afganista-

nie, 

– na podstawie ma-

teriału źródłowego 

omawia zmiany 

poziomu zaangażo-

wania militarnego 

USA w wojnę wiet-

namską; 

– charakteryzuje 

zmiany zachodzące 

w ZSRR z inicjaty-

wy Michaiła Gorba-

czowa, 

– porównuje prze-

bieg wydarzeń na 

Węgrzech w 1956 

roku i w Czecho-

słowacji w 1968 

roku; 

– wyjaśnia, jaki był 

związek Wietnamu i 

Afganistanu z zim-

nowojenną rywaliza-

cja supermocarstw, 

– ocenia politykę 

zagraniczną Michaiła 

Gorbaczowa; 

Proces integracji euro-

pejskiej 

– wyjaśnia pojęcia: 

dominacja, integra-

cja, wspólny rynek, 

wspólna polityka 

rolna, układ z 

Schengen, euro; 

– wyjaśnia pojęcia: 

traktaty rzymskie,  

Unia Europejska, 

– wymienia ojców 

założycieli wspólno-

ty europejskiej; 

– podaje czynniki, 

które wpłynęły na 

proces integracji, 

– wyjaśnia, czym 

było motywowane 

dążenie państw eu-

ropejskich do inte-

gracji; 

– na podstawie tek-

stu źródłowego 

wskazuje, na jakich 

wartościach twórcy 

UE pragnęli oprzeć 

zjednoczenie i jakim 

celom miało ono 

służyć; 

– wskazuje na ma-

pie kraje należące 

– analizuje, w jaki 

sposób zmieniał się 

stopień integracji 

państw europejskich 

po II wojnie świato-

wej, 

– uzasadnia, jakie 

dziedziny życia objęła 

integracja; 
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do EWG oraz 

EFTA, a także dwa 

kraje, które w latach 

70. opuściły EFTA i 

stały się członkami 

EWG; 

 

Przemiany cywiliza-

cyjne i społeczne w 2 

połowie XX w. 

– wyjaśnia pojęcia: 

korporacja, ośrodki 

produkcji, zbyt to-

warów, automatyza-

cja, materializm, 

postęp naukowo-

techniczny, starzenie 

się społeczeństwa, 

wielokulturowe spo-

łeczeństwo, transmi-

sje telewizyjne, ma-

gnetowid, walkman, 

odtwarzacz CD, 

komputer, internet, 

telefonia komórko-

wa, podbój kosmo-

su, aborcja, kultura 

młodzieżowa, kon-

sumpcyjny styl ży-

cia, subkultura, 

kultura masowa; 

– wyjaśnia pojęcia: 

komputeryzacja 

produkcji, imigran-

ci, konsumpcjonizm, 

efekt cieplarniany, 

pierwszy sztuczny 

satelita Ziemi, prze-

szczepy narządów, 

zapłodnienie in vi-

tro, tomograf, struk-

tura DNA, patriar-

chalny model rodzi-

ny, rewolucja sek-

sualna i obyczajo-

wa, mniejszości 

seksualne, ruch 

feministyczny, kon-

testacja, kontrkultu-

ra, 

– przedstawia prze-

miany życia rodzin-

nego, które zaszły 

po II wojnie świa-

towej w społeczeń-

stwach Zachodu; 

 

– wskazuje wyna-

lazki i odkrycia, 

które w najwięk-

szym stopniu zmie-

niły życie codzienne 

ludzi po II wojnie 

światowej, 

– określa rolę kobiet 

w społeczeństwach 

po II wojnie świa-

towej;  

– wyjaśnia, jakie 

znaczenie dla 

współczesnego 

świata mają zjawi-

ska demograficzne, 

w tym także ruchy 

migracyjne, 

– charakteryzuje  

konsumpcyjny styl 

życia i problemy 

ekologiczne współ-

czesnego świata; 

– uzasadnia, w jaki 

sposób postęp nau-

kowo-techniczny oraz 

automatyzacja i kom-

puteryzacja doprowa-

dziły do narodzin 

społeczeństw dobro-

bytu  w krajach roz-

winiętych; 
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Rozdział III. 

Polska po 1945 r. 

Przejęcie władzy przez 

komunistów w Polsce i 

postawy społeczne 

wobec nowego syste-

mu politycznego 

– wyjaśnia pojęcia: 

legalna opozycja, 

partia masowa, 

partie koncesjono-

wane, bezpieka, 

ubecja, migracje 

ludności, Ziemie 

Odzyskane, pogrom 

kielecki, amnestia, 

referendum, mała 

konstytucja, propa-

ganda; 

– wyjaśnia pojęcia i 

skróty: PPS, PSL, 

SL, SD, WIN, dekret 

KRN o reformie 

rolnej, NSZ, konspi-

racja antykomuni-

styczna, żołnierze 

niezłomni, nacjona-

lizacja przemysłu, 

bitwa o handel hur-

towy, elektryfikacja 

wsi, 

– omawia działal-

ność podziemia 

antykomunistyczne-

go w Polsce; 

 

– charakteryzuje  

działania podjęte 

przez PSL i Stani-

sława Mikołajczyka 

w latach 1945–1947, 

– przedstawia meto-

dy, jakimi władze 

komunistyczne 

zwalczały postawy i 

działania opozycyj-

ne w polskim społe-

czeństwie; 

– analizuje działania 

podjęte przez PSL i 

Stanisława Mikołaj-

czyka i ocenia ich 

słuszność i skutecz-

ność, 

– wyjaśnia, na czym 

polegały reformy 

gospodarcze prze-

prowadzone w Pol-

sce po wojnie, 

– wskazuje najważ-

niejsze przemiany 

społeczne, które 

były ich następ-

stwem; 

– uzasadnia przyczy-

ny zróżnicowania 

postaw społecznych 

wobec władzy komu-

nistycznej, 

– porównuje oficjalne 

wyniki referendum z 

szacunkami współ-

czesnych polskich 

historyków; 

System stalinowski w 

Polsce i jego załama-

nie się 

– wyjaśnia pojęcia: 

kongres zjednocze-

niowy, konstytucja 

stalinowska, I sekre-

tarz partii, ideologia 

komunistyczna, so-

crealizm, współza-

wodnictwo w pracy, 

likwidacja analfabe-

tyzmu, szkolnictwo 

zawodowe, awans 

społeczny, robotnik 

niewykwalifikowa-

ny, amnestia dla 

więźniów politycz-

– wyjaśnia pojęcia: 

odchylenie prawi-

cowo-

nacjonalistyczne, 

Front Jedności Na-

rodu, mandat, Pol-

ska Kronika Filmo-

wa, wrogowie ustro-

ju, procesy politycz-

ne, mordy sądowe, 

księża patrioci, sto-

warzyszenie „PAX”, 

procesy pokazowe, 

kolektywizacja rol-

nictwa, Państwowe 

– wyjaśnia, jakie 

były przyczyny 

narastającego roz-

kładu stalinowskie-

go modelu władzy 

w Polsce, 

– charakteryzuje  

sytuację Kościoła 

katolickiego Polsce 

w latach 1949– 

1956 i jego rolę 

społeczną; 

– przedstawia meto-

dy, jakimi w okresie 

stalinowskim wła-

dze komunistyczne 

umacniały swoje 

rządy i starały się 

kontrolować społe-

czeństwo, 

– charakteryzuje 

postawy społeczne i 

działania podejmo-

wane przez Polaków 

w trakcie poznań-

skiego Czerwca i 

polskiego Paździer-

– analizuje i ocenia 

walkę władzy z „wro-

gami ludu”,  

– ocenia, czy zmiany 

zachodzące w Polsce 

po 1956 roku  słusz-

nie są określane mia-

nem odwilży; 
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nych, poznański 

Czerwiec, polski 

Październik, demon-

stracje, debaty; 

Gospodarstwa Rol-

ne, kult jednostki, 

samorządy robotni-

cze, Służba Bezpie-

czeństwa, Ogólno-

polski Klub Postę-

powej Inteligencji 

Katolickiej (KIK), 

Plenum KC, 

 – omawia założenia 

planu 6-letniego; 

 

nika,  

– na podstawie tek-

stu źródłowego ( 

fragmentu referatu 

wygłoszonego przez 

Władysława Go-

mułkę na VIII Ple-

num) wyjaśnia, w 

jaki sposób ocenił 

on epokę stalinow-

ską ; 

PRL od Gomułki do 

Gierka 

– wyjaśnia pojęcia: 

mała stabilizacja, 

polski Marzec ‘68, 

pochód protestacyj-

ny, manifestacje 

solidarnościowe 

młodzieży, kontrma-

nifestacje, represje 

wobec studentów, 

Grudzień ‘70, za-

plecze komunikacyj-

ne, centralne pla-

nowanie; 

– wyjaśnia pojęcia: 

List 34, List otwarty 

do partii, wojna 

izraelsko-arabska, 

„partyzanci” i „mo-

czarowcy”, zwolen-

nicy syjonizmu, 

„komandosi”, kosz-

towny import, kre-

dyty zagraniczne, 

zadłużenie zagra-

niczne, 

– przedstawia źródła 

konfliktów między 

władzą a społeczeń-

stwem w okresie 

rządów Władysława 

Gomułki i Edwarda 

Gierka; 

 

– wyjaśnia, z jakich 

powodów rządzący 

rozwinęli w latach 

1967–1968 propa-

gandę antysemicką, 

– podaje formy 

działań skierowa-

nych przeciwko 

osobom mającym 

żydowskie pocho-

dzenie, 

– wyjaśnia, na czym 

polegała „mała sta-

bilizacja”; 

– charakteryzuje 

Marzec ‘68 i Gru-

dzień ’70, 

 – analizuje stosu-

nek władzy do Ko-

ścioła katolickiego 

w okresie rządów 

PRL lat 50., 60. i 

70.; 

– ocenia okres rządów 

Władysława Gomułki 

i Edwarda Gierka w 

PRL, 

– uzasadnia, czy pod-

jęte działania z zakre-

su polityki społeczno-

gospodarczej przez 

Edwarda Gierka za-

powiadały poprawę 

sytuacji ekonomicznej 

Polski; 

Rozwój opozycji de-

mokratycznej. Ruch 

– wyjaśnia pojęcia: 

kierownicza rola 

– wyjaśnia pojęcia: 

opozycja demokra-

– omawia, w jaki  

sposób władze ko-

– wyjaśnia, jakie 

były przyczyny 

– analizuje, jakie były 

przyczyny rozwoju 
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społeczny „Solidar-

ność” 

partii, protesty ro-

botnicze, ruch stu-

dencki, edukacja 

wolna od nacisku 

władz, wolne związ-

ki zawodowe, śro-

dowiska emigracyj-

ne, Sierpień ’80, 

Solidarność, Mię-

dzyzakładowy Komi-

tet Strajkowy, grupa 

ekspertów, porozu-

mienia sierpniowe, 

karnawał wolności, 

opozycja, kartki, 

marsze głodowe, 

demokracja ludowa, 

Niezależne Zrzesze-

nie Studentów; 

tyczna, wydarzenia 

w Ursusie i Rado-

miu, Komitet Obro-

ny Robotników, 

Ruch Obrony Praw 

Człowieka i Obywa-

tela (ROPCIO), 

inwigilowanie opo-

zycjonistów, drugi 

obieg, Konfederacja 

Polski Niepodległej 

(KPN), ruch Młodej  

„Tygodnik Solidar-

ność”, 90 dni spoko-

ju, prowokacja byd-

goska, 

– przedstawia rozu-

mienie pojęcia ruch 

społeczny „Solidar-

ność”; 

 

munistyczne reago-

wały na rozwój 

ruchu społecznego 

„Solidarność”, 

– charakteryzuje 

kierunek zmian 

zapoczątkowanych 

przez „Solidarność 

w kraju, 

– przedstawia cele, 

które przed sobą 

stawiała opozycja, i 

metody jej działań; 

strajków w sierpniu 

1980 roku 

– charakteryzuje 

postawy społeczne, 

które dały znać o 

sobie w latach 

1976– 1981, 

– uzasadnia ade-

kwatność pojęcia 

„karnawał wolno-

ści”, 

– na podstawie tek-

stu źródłowego 

(fragmentów 21 

postulatów MKS) 

wskazuje, które z 

postulatów miały 

charakter politycz-

ny, a które – eko-

nomiczny; 

opozycji demokra-

tycznej w Polsce w 2. 

połowie lat 70., 

– uzasadnia adekwat-

ność pojęcia „karna-

wał wolności”; 

Polska czasu stanu 

wojennego i kryzysu 

lat 80. 

– wyjaśnia pojęcia: 

stan wojenny, go-

dzina milicyjna, 

rozmowy kontrolo-

wane, cenzura, in-

ternowanie, Soli-

darność Walcząca, 

powielacz, manife-

stacje uliczne, zwią-

zek zdelegalizowa-

ny, Pokojowa Na-

groda Nobla, kryzys 

gospodarczy, zadłu-

– wyjaśnia pojęcia: 

Wojskowa Rada 

Ocalenia Narodo-

wego (WRON), pa-

cyfikacja kopalni 

„Wujek”, ZOMO, 

działalność infor-

macyjno- propa-

gandowa, konspira-

cyjna Tymczasowa 

Komisja Koordyna-

cyjna (TKK), książki 

z drugiego obiegu, 

– przedstawia meto-

dy działań podziem-

nej „Solidarności”, 

– charakteryzuje 

życie codzienne w 

PRL-u: system kart-

kowy, uliczne mani-

festacje, represje 

ludności, kolejki, 

stosunek do Kościo-

ła katolickiego i 

młodzieży; 

– na podstawie tek-

stu źródłowego 

(fragmentów ulotek 

Pomarańczowej 

Alternatywy z lat 

1987– 1988) anali-

zuje, w jaki sposób 

działania Pomarań-

czowej Alternatywy 

ośmieszały rzeczy-

wistość PRL, 

– charakteryzuje 

czynniki polityczne 

– ocenia stan wojenny 

w Polsce: jego przy-

czyny, bezpośrednie 

następstwa i konse-

kwencje dla dziejów 

Polski i uzasadnia 

swoją opinię; 
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żenie zagraniczne, 

sankcje gospodar-

cze, agonia systemu 

władzy, pierestroj-

ka, legalizacja „So-

lidarności”; 

pozorna stabiliza-

cja, gospodarka 

wolnorynkowa, refe-

rendum, akcje 

happeningowe, Po-

marańczowa Alter-

natywa, 

– wyjaśnia, na czym 

polegał stan wojen-

ny w Polsce; 

 

i ekonomiczne, któ-

re wpływały na 

nastroje i postawy 

społeczne w latach 

80., 

– ocenia, jak silny 

był opór społeczny 

wobec władz  w 

latach 80.; 

Kultura okresu Polski 

Ludowej 

– wyjaśnia pojęcia: 

postawa konformi-

styczna, publikowa-

nie w drugim obie-

gu, książki prozator-

skie, muzyka kla-

syczna, muzyka roz-

rywkowa, jazz, pio-

senka aktorska, 

muzyka rockowa; 

– wyjaśnia pojęcia: 

powieść kryminalna, 

powieść historyczna, 

proza reportażowa, 

literatura faktu, 

pisarze emigracyjni, 

miesięcznik „Kultu-

ra”, przełom poli-

tyczny, adaptacje 

kanonu polskiej 

literatury, kino nie-

pokoju, „półkowni-

ki”, 

– wymienia najważ-

niejsze dzieła litera-

tury krajowej PRL; 
 

– omawia, jakie 

były uwarunkowa-

nia twórczości arty-

stycznej w okresie 

PRL, 

– przedstawia twór-

czość pisarzy, któ-

rzy zdecydowali się 

na emigrację;  

– charakteryzuje 

najważniejsze ten-

dencje i kierunki w 

poszczególnych 

dziedzinach kultury 

polskiej lat 1945–
1989 

– uzasadnia, jaką 

rolę odgrywały film, 

muzyka i sztuki 

plastyczne w życiu 

społeczeństwa PRL;  

– analizuje, w jaki 

sposób przemiany 

polityczne w Polsce 

wpływały na twór-

czość artystyczną, 

– uzasadnia, te prze-

miany w poszczegól-

nych okresach PRL-u; 

Rozdział IV. 

Narodziny i funkcjonowanie III Rzeczypospolitej 

Załamanie się systemu 

władzy komunistycz-

nej. Narodziny III 

– wyjaśnia pojęcia: 

mediator, Okrągły 

Stół, Komitet Oby-

watelski, wybory 

– wyjaśnia pojęcia: 

Grupa Robocza, 

Solidarność Wal-

cząca, dziennik 

–  przedstawia po-

stanowienia obrad 

Okrągłego Stołu z 

1989 r., 

– analizuje i ocenia 

znaczenie wyborów 

parlamentarnych z 

czerwca 1989 r., 

– analizuje okoliczno-

ści, w jakich doszło 

do obrad Okrągłego 

Stołu; 
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Rzeczypospolitej czerwcowe, urynko-

wienie cen żywno-

ści, Rzeczpospolita 

Polska, III Rzeczpo-

spolita, Policja, 

samorząd teryto-

rialny, „plan Balce-

rowicza”; 

 

„Gazeta Wyborcza”, 

„Tygodnik Solidar-

ność”, wybory „kon-

traktowe”, Obywa-

telski Klub Parla-

mentarny (OKP); 

– charakteryzuje  

zmiany ustrojowe, 

które nastąpiły w 

Polsce po obradach 

Okrągłego Stołu;  

– charakteryzuje 

przemiany gospo-

darcze w Polsce w 

latach 90. i proble-

my społeczne, które 

one wywołały; 

Polska w dekadzie lat 

90. 

– wyjaśnia pojęcia: 

Polskie Stronnictwo 

Ludowe (PSL), obóz 

solidarnościowy, 

Porozumienie Cen-

trum (PC), kuro-

niówka (zasiłek dla 

bezrobotnych), Unia 

Demokratyczna 

(UD), Sojusz Lewicy 

Demokratycznej 

(SLD),  

parlament „kontrak-

towy”, lustracja, 

dekomunizacja, 

mała konstytucja, 

Konstytucja Rzeczy-

pospolitej Polskiej, 

Akcja Wyborcza 

„Solidarność” 

(AWS), Unia Wol-

ności (UW); 

 

– wyjaśnia pojęcia: 

Socjaldemokracja 

Rzeczypospolitej 

Polskiej (SdRP), 

Ruch Obywatelski 

Akcja Demokratycz-

na (ROAD), Kon-

gres Liberalno-

Demokratyczny 

(KL-D), Wyborcza 

Akcja Katolicka 

(WAK), Zjednocze-

nie Chrześcijańsko-

Narodowe (ZCh-N); 

 

– sporządza kalen-

darium najważniej-

szych zmian ustro-

jowych w Polsce w 

latach 90., 

– charakteryzuje 

sytuację kultury 

polskiej i osiągnię-

cia jej twórców w 

latach 90.; 

– analizuje,  na 

czym polegały naj-

ważniejsze zmiany 

ustrojowe w Polsce 

w latach 90. i w jaki 

sposób kształtowały 

one życie polityczne 

w III Rzeczypospo-

litej; 

– analizuje, jakie 

kwestie stały się 

głównym przedmio-

tem sporów między 

politykami w pierw-

szej dekadzie istnie-

nia III Rzeczypospoli-

tej; 

Przystąpienie Polski 

do NATO i Unii Euro-

– wyjaśnia pojęcia: 

NATO, atak terrory-

– wyjaśnia pojęcia: 

,,Partnerstwo dla 

–   przedstawia naj-

ważniejsze przyczy-

– analizuje, jakie 

oczekiwania mieli 

– na podstawie tekstu 

źródłowego analizuje, 
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 pejskiej styczny, interwen-

cja, strefa okupa-

cyjna, Unia Euro-

pejska, referendum. 

pokoju”, Al-Kaida,  

Pentagon, Traktat 

akcesyjny (traktat 

ateński), 

– wymienia przy-

kłady udziału pol-

skich wojsk w 

„wojnie z terrory-

zmem”. 

ny podjęcia przez 

polskie władze sta-

rań o przystąpienie 

do NATO i Unii 

Europejskiej, 

– charakteryzuje 

trudności, jakie 

napotykała Polska 

na drodze do człon-

kostwa w NATO i 

Unii Europejskiej. 

 

Polacy wobec 

członkostwa w NA-

TO i Unii Europej-

skiej, 

– omawia i uzasad-

nia, znaczenie przy-

stąpienia Polski do 

NATO i Unii Euro-

pejskiej. 

jakie argumenty za 

przystąpieniem Polski 

do Unii Europejskiej 

wysuwały polskie 

władze i jakie lęki 

przeciwników akcesji 

starali się przezwy-

ciężyć. 


