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Podstawa programowa
Według nowej podstawy programowej wa˝nym zadaniem szkoły jest
przygotowanie uczniów do ˝ycia w społeczeƒstwie informacyjnym.
Nauczyciele powinni zapewniaç uczniom warunki do rozwijania
umiej´tnoÊci odszukiwania, porzàdkowania i wykorzystywania informa-
cji z ró˝nych êródeł, tak˝e z zastosowaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Szkoła powinna rozwijaç u uczniów równie˝ postawy
sprzyjajàce ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu,
takie jak: uczciwoÊç, wiarygodnoÊç, odpowiedzialnoÊç, wytrwałoÊç,
poczucie własnej wartoÊci, szacunek dla innych ludzi, ciekawoÊç poz-
nawcza, kreatywnoÊç, przedsi´biorczoÊç, kultura osobista, gotowoÊç
do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy
zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo wa˝ne jest rozwijanie
postawy obywatelskiej, szacunku dla tradycji i kultury własnego narodu,
a tak˝e dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie 
działania, które majà na celu zapobieganie wszelkim przejawom
dyskryminacji.

Na podstawie rozporzàdzenia
MENiS z dnia 23 grudnia 2008
roku w sprawie podstawy pro-
gramowej wychowania przed-
szkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych
typach szkół, załàcznik nr 2,
załàcznik nr 4 (DzU z 15 stycz-
nia 2009 r., nr 4, poz. 17).
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Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Chronologia historyczna.

Uczeƒ posługuje si´ podstawowymi okreÊleniami czasu
historycznego: okres p.n.e., n.e., tysiàclecie, wiek, rok;
przyporzàdkowuje fakty historyczne datom; oblicza
upływ czasu mi´dzy wydarzeniami historycznymi
i umieszcza je na linii chronologicznej; dostrzega
zwiàzki teraêniejszoÊci z przeszłoÊcià.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Uczeƒ odpowiada na proste pytania postawione do tek-
stu êródłowego, planu, mapy, ilustracji; pozyskuje
informacje z ró˝nych êródeł oraz selekcjonuje je i porzàd-
kuje; stawia pytania dotyczàce przyczyn i skutków
analizowanych wydarzeƒ historycznych i współcze-
snych.

III. Tworzenie narracji historycznej.
Uczeƒ tworzy krótkà wypowiedê o postaci i wydarze-
niu historycznym, posługujàc si´ poznanymi poj´cia-
mi; przedstawia własne stanowisko i próbuje je uza-
sadniç.

IV. Zainteresowanie problematykà społecznà.
Uczeƒ ma nawyk dociekania w kontekÊcie społecznym
– zadaje pytania „dlaczego jest tak,
jak jest?” i „czy mogłoby byç inaczej?” oraz próbuje
odpowiedzieç na te pytania.

V. Współdziałanie w sprawach publicznych.
Uczeƒ współpracuje z innymi – planuje, dzieli si´ zada-
niami i wywiàzuje si´ z nich.

TreÊci nauczania – wymagania szczegółowe
1. Refleksja nad sobà i otoczeniem społecznym. Uczeƒ:

1) wyjaÊnia, w czym wyra˝a si´ odmiennoÊç i niepo-
wtarzalnoÊç ka˝dego człowieka;

2) podaje przykłady ró˝norodnych potrzeb człowieka
oraz sposoby ich zaspokajania;

3) wyjaÊnia znaczenie rodziny w ˝yciu oraz wskazuje
przykłady praw i obowiàzków przysługujàcych
poszczególnym członkom rodziny;

4) wyra˝a opini´ na temat kultywowania tradycji i gro-
madzenia pamiàtek rodzinnych;

5) charakteryzuje społecznoÊç szkolnà, z uwzgl´dnie-
niem swoich praw i obowiàzków;

6) podaje przykłady działaƒ samorzàdu uczniowskie-
go w swojej szkole;

7) tłumaczy, odwołujàc si´ do przykładów, na czym
polega post´powanie sprawiedliwe;

8) wyjaÊnia, w czym przejawia si´ uprzejmoÊç i tole-
rancja;

9) podaje przykłady konfliktów mi´dzy ludêmi i pro-
ponuje sposoby ich rozwiàzywania.

2. „Mała Ojczyzna”. Uczeƒ:
1) opisuje swojà „małà Ojczyzn´”, uwzgl´dniajàc tra-
dycj´ historyczno-kulturowà i problemy społeczno-
-gospodarcze;

2) zbiera informacje o rozmaitych formach upami´t-
niania postaci i wydarzeƒ z przeszłoÊci „małej
Ojczyzny”;

3) wskazuje na planie miejscowoÊci, siedzib´ władz
lokalnych i na przykładach omawia zakres działaƒ
oraz sposoby powoływania władz.

3. Ojczyzna. Uczeƒ:
1) wymienia i tłumaczy znaczenie najwa˝niejszych
Êwiàt narodowych, symboli paƒstwowych i miejsc
wa˝nych dla pami´ci narodowej;

2) wskazuje na mapie i opisuje główne regiony Polski;
3) wymienia mniejszoÊci narodowe i etniczne ˝yjàce
w Polsce i na wybranych przykładach opisuje ich
kultur´ i tradycje oraz wymienia miejsca najwi´k-
szych skupisk Polaków na Êwiecie.

4. Paƒstwo. Uczeƒ:
1) wyjaÊnia, w czym wyra˝a si´ demokratyczny charakter
paƒstwa polskiego, u˝ywajàc poj´ç: wolne wybory, wol-
noÊç słowa, wolne media, konstytucja;

2) wymienia organy władzy w Rzeczypospolitej Pol-
skiej: parlament, prezydent, rzàd, sàdy i omawia
najwa˝niejszà funkcj´ ka˝dego z tych organów
w systemie politycznym;

3) podaje przykłady praw i obowiàzków obywateli Rze-
czypospolitej Polskiej;

4) omawia wybrane prawa dziecka i podaje, gdzie
mo˝na si´ zwróciç, gdy sà one łamane.
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5. Społeczeƒstwo. Uczeƒ:
1) wyjaÊnia znaczenie pracy w ˝yciu człowieka i dostrze-
ga jej społeczny podział;

2) opisuje ró˝ne grupy społeczne, wskazujàc ich role
w społeczeƒstwie;

3) podaje przykłady wa˝nych problemów współczesnej
Polski, korzystajàc z ró˝nych êródeł informacji (od
osób dorosłych, z prasy, radia, telewizji, Internetu).

6. Wspólnota europejska. Uczeƒ opowiada o uczestnictwie
Polski we wspólnocie europejskiej, u˝ywajàc poj´ç: Unia
Europejska, europejska solidarnoÊç, stosunki mi´dzyna-
rodowe, oraz rozpoznaje symbole unijne: flag´ i hymn
Unii Europejskiej (Oda do radoÊci).

7. Problemy ludzkoÊci. Uczeƒ:
1) wyjaÊnia, co oznacza powiedzenie: „Êwiat stał si´
mniejszy” i wskazuje przyczyny tego zjawiska;

2) opisuje i ocenia na przykładach wpływ techniki na
Êrodowisko naturalne i ˝ycie człowieka;

3) wymienia po˝ytki i niebezpieczeƒstwa korzystania
z mediów elektronicznych;

4) opowiada o przejawach n´dzy na Êwiecie oraz for-
mułuje własnà opini´ o działaniach pomocowych
podejmowanych przez paƒstwa lub organizacje
pozarzàdowe;

5) wyjaÊnia na przykładach przyczyny i nast´pstwa
konfliktów zbrojnych na Êwiecie.

8. Historia jako dzieje. Uczeƒ:
1) odró˝nia histori´ rozumianà jako dzieje, przeszłoÊç
od historii rozumianej jako opis dziejów przeszłoÊci;

2) wyjaÊnia, na czym polega praca historyka;
3) podaje przykłady ró˝nych êródeł historycznych
i wyjaÊnia, dlaczego nale˝y je chroniç.

9. Fundamenty Europy. Uczeƒ:
1) wyjaÊnia znaczenie wynalazku pisma dla wspólnoty
ludzkiej;

2) opisuje ˝ycie w Atenach peryklejskich, u˝ywajàc
poj´ç: teatr, filozofia, bogowie olimpijscy (Zeus, Atena,
Apollo), mity (Herakles, Odyseusz), olimpiada;

3) charakteryzuje osiàgni´cia Rzymu, u˝ywajàc poj´ç
i terminów: prawo rzymskie, drogi, wodociàgi;

4) opisuje narodziny chrzeÊcijaƒstwa i jego rozpo-
wszechnianie w czasach staro˝ytnych.

10. Paƒstwo polskie za Piastów. Uczeƒ:
1) opowiada legendy o PiaÊcie i Popielu oraz Lechu, Cze-
chu i Rusie, a tak˝e rozpoznaje cechy charakterystycz-
ne legendy;

2) wskazuje na mapie Gniezno i paƒstwo Mieszka I;
3) opisuje panowanie Mieszka I, umiejscawiajàc je
w czasie i u˝ywajàc poj´ç: plemi´, gród, dru˝yna,
ksià˝´;

4) opowiada histori´ zjazdu gnieênieƒskiego, uwzgl´d-
niajàc postacie: Êw. Wojciecha, Bolesława Chrobrego
i Ottona III;

5) wskazuje na mapie Kraków i paƒstwo Kazimierza
Wielkiego, umiejscawiajàc je w czasie;

6) opowiada o panowaniu Kazimierza Wielkiego,
z uwzgl´dnieniem powstania Akademii Krakowskiej
i uczty u Wierzynka.

11. Mnisi. Uczeƒ:
1) opisuje klasztor Êredniowieczny i tryb ˝ycia mni-
chów, u˝ywajàc poj´ç: zakon, reguła, ubóstwo;

2) charakteryzuje postaç Êw. Franciszka z Asy˝u.
12. Rycerze. Uczeƒ:

1) charakteryzuje zamek Êredniowieczny i jego miesz-
kaƒców;

2) opisuje charakterystyczne cechy wzoru osobowego
Êredniowiecznego rycerza.

13. Mieszczanie. Uczeƒ:
1) opisuje miasto Êredniowieczne, u˝ywajàc poj´ç:
kupiec, rzemieÊlnik, cech, burmistrz, samorzàd miej-
ski, rynek, mury miejskie;

2) porównuje warunki ˝ycia w mieÊcie Êredniowiecz-
nym i współczesnym.

14. Chłopi. Uczeƒ:
1) opisuje warunki ˝ycia na wsi Êredniowiecznej;
2) porównuje ̋ ycie chłopa z ˝yciem rycerza i mieszczanina.

15. Odkrycie Nowego Âwiata. Uczeƒ:
1) umieszcza Krzysztofa Kolumba i jego pierwszà
odkrywczà wypraw´ w czasie i w przestrzeni;

2) opisuje odkrycie Krzysztofa Kolumba, u˝ywajàc
poj´ç: karawela, Nowy Âwiat, Indianie, broƒ palna;

3) wymienia nast´pstwa wypraw odkrywczych dla
Europy i dla Ameryki.

16. Mikołaj Kopernik i jego odkrycie. Uczeƒ:
1) opowiada o ˝yciu Mikołaja Kopernika, u˝ywajàc
poj´ç: uczony, astronom, odkrycie naukowe;

2) opisuje i umieszcza w czasie odkrycie Mikołaja
Kopernika, wyjaÊniajàc, co znaczy powiedzenie:
„Wstrzymał Słoƒce, ruszył Ziemi´”.

17. Jadwiga i Jagiełło. Uczeƒ:
1) wskazuje na mapie Wielkie Ksi´stwo Litewskie;
2) wyjaÊnia przyczyny unii polsko-litewskiej;
3) charakteryzuje osob´ Jadwigi i wymienia jej zasłu-
gi dla kultury polskiej;

4) opowiada o przyczynach i skutkach bitwy pod Grun-
waldem.

18. Dwór Jagiellonów. Uczeƒ opisuje ˝ycie dworskie na
Wawelu w okresie panowania Zygmuntów, u˝ywajàc
poj´ç: dwór, paziowie, komnata, arras.

19. Polski szlachcic. Uczeƒ:
1) charakteryzuje obowiàzki szlachcica wobec paƒstwa,
u˝ywajàc poj´ç: sejm, sejmik, pospolite ruszenie;

2) opisuje działalnoÊç gospodarczà polskiej szlachty,
u˝ywajàc poj´ç: folwark, paƒszczyzna, kmiecie, spi-
chlerz, spław rzeczny – Wisłà do Gdaƒska.

20. Rzeczpospolita Obojga Narodów. Uczeƒ:
1) wyjaÊnia, na czym polegała unia lubelska i wskazuje na
mapie Rzeczypospolità Obojga Narodów;

2) opisuje, w jaki sposób dokonywano wyboru króla,
u˝ywajàc poj´ç: elekcja, pole elekcyjne, koronacja.

21. Rzeczpospolita w XVII w. Uczeƒ:
1) sytuuje w czasie i omawia wydarzenia potopu szwedz-
kiego, z uwzgl´dnieniem obrony Cz´stochowy i posta-
ci Stefana Czarnieckiego;

2) sytuuje w czasie i opisuje wypraw´ wiedeƒskà Jana
III Sobieskiego, u˝ywajàc poj´ç: obl´˝enie, odsiecz,
sułtan, husaria.

22. Upadek I Rzeczypospolitej. Uczeƒ:
1) podaje przykłady naprawy paƒstwa polskiego za
panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego,
z uwzgl´dnieniem Konstytucji 3 maja;

2) omawia i sytuuje w czasie wydarzenia powstania
koÊciuszkowskiego, u˝ywajàc poj´ç: naczelnik powsta-
nia, przysi´ga KoÊciuszki, kosynierzy;

3) wyjaÊnia, w jakich okolicznoÊciach doszło do upadku
paƒstwa polskiego, podaje dat´ III rozbioru.

23. Formy walki o niepodległoÊç. Uczeƒ:
1) umiejscawia w czasie powstanie listopadowe i powsta-
nie styczniowe;

2) wymienia cele walki powstaƒców oraz przykłady
represji zastosowanych wobec społeczeƒstwa po
przegranych powstaniach;

3) omawia, na wybranym przykładzie, walk´ o j´zyk
polski w nauczaniu;
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4) zbiera z ró˝nych êródeł informacje o zasługach dla roz-
woju kultury polskiej: Jana Matejki, Stanisława
Moniuszki, Henryka Sienkiewicza i Stanisława
Wyspiaƒskiego.

24. ˚ycie na emigracji. Uczeƒ:
1) wskazuje na mapie paƒstwa, które przyj´ły najwi´-
cej emigrantów z ziem polskich;

2) rozró˝nia emigracj´ politycznà i zarobkowà;
3) zbiera z ró˝nych êródeł informacje o zasługach dla
kultury polskiej: Fryderyka Chopina, Adama Mickie-
wicza, Marii Skłodowskiej-Curie, Heleny Modrzejew-
skiej.

25. Miasto przemysłowe. Uczeƒ:
1) opowiada o rozwoju uprzemysłowienia w XIX w., u˝y-
wajàc poj´ç: maszyna parowa, kolej ˝elazna, statek
parowy, silnik elektryczny, telegraf, fabryka;

2) wskazuje na mapie najbardziej uprzemysłowione
miasta na ziemiach polskich;

3) rozró˝nia rzemieÊlnicze i fabryczne (maszynowe)
formy produkcji;

4) opisuje warunki pracy w XIX-wiecznej fabryce.
26.Odrodzenie paƒstwa polskiego. Uczeƒ:

1) wskazuje na mapie granice II Rzeczypospolitej oraz
wymienia jej sàsiadów;

2) wymienia czynniki decydujàce o odzyskaniu niepod-
ległoÊci przez Polsk´;

3) zbiera informacje o zasługach dla paƒstwa polskie-
go Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego.

27. Polska w okresie II wojnie Êwiatowej. Uczeƒ:
1) wskazuje na mapie paƒstwa, które dokonały agresji
na Polsk´;

2) podaje charakterystyczne cechy polityki Stalina
i Hitlera wobec własnych społeczeƒstw i paƒstw pod-
bitych;

3) charakteryzuje ˝ycie ludnoÊci na okupowanych
terytoriach Polski, z uwzgl´dnieniem losów ludno-
Êci ˝ydowskiej;

4) omawia formy oporu społeczeƒstwa wobec okupan-
tów;

5) opisuje postaw´ ludnoÊci cywilnej i ˝ołnierzy powstaƒ-
czej Warszawy.

28. Polska Rzeczpospolita Ludowa. Uczeƒ:
1) wskazuje na mapie granice Polskiej Rzeczypospoli-
tej Ludowej i wymienia jej sàsiadów;

2) opowiada o Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, u˝y-
wajàc poj´ç: odbudowa zniszczeƒ wojennych, awans
społeczny i likwidacja analfabetyzmu, planowanie
centralne, zale˝noÊç od ZSRR, dyktatura partii
komunistycznej, cenzura, opozycja demokratyczna.

29. SolidarnoÊç i powstanie III Rzeczypospolitej. Uczeƒ:
1) wskazuje na mapie III Rzeczpospolità i jej sàsiadów;
2) opisuje powstanie i działania SolidarnoÊci, u˝ywa-
jàc okreÊleƒ: strajk, walka bez przemocy, stan
wojenny, „Okràgły Stół”;

3) wyjaÊnia, jakie najwa˝niejsze zmiany zaszły w Pol-
sce w 1989 r.

Zalecane warunki i sposób realizacji
Zadaniem szkoły jest kształtowanie u uczniów nast´pujà-
cych postaw:
1) zaanga˝owania w działania obywatelskie: uczeƒ anga-
˝uje si´ w działania społeczne;

2) wra˝liwoÊci społecznej: uczeƒ dostrzega przejawy nie-
sprawiedliwoÊci i reaguje na nie;

3) odpowiedzialnoÊci: uczeƒ podejmuje odpowiedzialne
działania w swojej społecznoÊci, konstruktywnie zacho-
wuje si´ w sytuacjach konfliktowych;

4) poczucia wi´zi: uczeƒ odczuwa wi´ê ze wspólnotà lokal-
nà, narodowà, europejskà i globalnà;

5) tolerancji: uczeƒ szanuje prawo innych do odmiennego
zdania, sposobu zachowania, obyczajów i przekonaƒ,
je˝eli nie stanowià one zagro˝enia dla innych ludzi;
przeciwstawia si´ przejawom dyskryminacji.

Szkoła powinna zapewniç takie warunki, by uczniowie:
1) mieli dost´p do ró˝nych êródeł informacji i ró˝nych
punktów widzenia;

2) brali udział w dyskusjach na forum klasy i szkoły;
3) mieli realny wpływ na wybrane obszary ̋ ycia szkoły, m.in.
w ramach samorzàdu uczniowskiego;

4) budowali swoje poczucie wartoÊci i sprawstwa w ˝yciu
społecznym oraz zaufanie  do innych.
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Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Chronologia historyczna.
Uczeƒ sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historycz-
ne w czasie oraz porzàdkuje je i ustala zwiàzki poprze-
dzania, równoczesnoÊci i nast´pstwa; dostrzega zmia-
ny w ˝yciu społecznym oraz ciàgłoÊç w rozwoju
kulturowym i cywilizacyjnym.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Uczeƒ wyszukuje oraz porównuje informacje pozyska-
ne z ró˝nych êródeł i formułuje wnioski; dostrzega
w narracji historycznej warstw´ informacyjnà, wyja-
Êniajàcà i oceniajàcà; wyjaÊnia zwiàzki przyczynowo-
-skutkowe analizowanych wydarzeƒ, zjawisk i proce-
sów historycznych; wyjaÊnia znaczenie poznawania
przeszłoÊci dla rozumienia Êwiata współczesnego.

III. Tworzenie narracji historycznej.
Uczeƒ tworzy narracj´ historycznà, integrujàc infor-
macje pozyskane z ró˝nych êródeł; tworzy krótkie
wypowiedzi: plan, notatk´, rozprawk´, prezentacj´;
przedstawia argumenty uzasadniajàce własne stanowi-
sko.

TreÊci nauczania – wymagania szczegółowe
1. Najdawniejsze dzieje człowieka. Uczeƒ:

1) porównuje koczowniczy tryb ˝ycia z osiadłym i opi-
suje skutki przyj´cia przez człowieka trybu osiadłe-
go;

2) wyjaÊnia zale˝noÊci pomi´dzy Êrodowiskiem geogra-
ficznym a warunkami ˝ycia człowieka.

2. Cywilizacje Bliskiego Wschodu. Uczeƒ:
1) lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje staro-
˝ytnej Mezopotamii i Egiptu;

2) charakteryzuje struktur´ społeczeƒstwa i system
wierzeƒ w Egipcie;

3) wyjaÊnia znaczenie pisma i prawa w procesie
powstawania paƒstw;

4) rozpoznaje typy pisma wykształcone na terenie
Mezopotamii i Egiptu.

3. Staro˝ytny Izrael. Uczeƒ:
1) charakteryzuje podstawowe symbole i główne zasa-
dy judaizmu;

2) wyjaÊnia ró˝nic´ pomi´dzy politeizmem a monote-
izmem, odwołujàc si´ do przykładów; 
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4. Cywilizacja grecka. Uczeƒ:
1) wyjaÊnia wpływ Êrodowiska geograficznego na
gospodark´ i rozwój polityczny staro˝ytnej Grecji;

2) umiejscawia w czasie i porównuje system sprawo-
wania władzy oraz organizacj´ społeczeƒstwa
w Sparcie i Atenach peryklejskich;

3) charakteryzuje czynniki integrujàce staro˝ytnych
Greków – j´zyk, system wierzeƒ, teatr oraz igrzy-
ska olimpijskie.

5. Cywilizacja rzymska. Uczeƒ:
1) umiejscawia w czasie i charakteryzuje system spra-
wowania władzy oraz organizacj´ społeczeƒstwa
w Rzymie republikaƒskim i cesarstwie;

2) wyjaÊnia przyczyny i wskazuje skutki ekspansji
Rzymu, opisujàc postawy Rzymian wobec niewolni-
ków i ludów podbitych;

3) podaje przykłady wpływu kultury greckiej na kul-
turà rzymskà;

4) rozró˝nia wewn´trzne i zewn´trzne przyczyny
upadku staro˝ytnego paƒstwa rzymskiego.

6. Dziedzictwo antyku. Uczeƒ:
1) charakteryzuje najwa˝niejsze osiàgni´cia kultury
materialnej i duchowej antycznego Êwiata w ró˝-
nych dziedzinach: filozofii, nauce, architekturze,
sztuce, literaturze;

2) podaje przykłady osiàgni´ç cywilizacyjnych antyku,
które oddziaływujà na cywilizacj´ współczesnà.

7. ChrzeÊcijaƒstwo. Uczeƒ:
1) umiejscawia w czasie i przestrzeni narodziny i roz-
przestrzenianie si´ chrzeÊcijaƒstwa;

2) wskazuje przyczyny i przykłady przeÊladowania
chrzeÊcijan w paƒstwie rzymskim.

8. Arabowie i Êwiat islamski. Uczeƒ:
1) umiejscawia w czasie i przestrzeni kierunki i zasi´g
podbojów arabskich;

2) opisuje podstawowe zasady i symbole islamu;
3) wyjaÊnia rol´ Arabów w przekazywaniu dorobku
kulturowego pomi´dzy Wschodem a Zachodem.

9. Poczàtki cywilizacji zachodniego chrzeÊcijaƒstwa. Uczeƒ:
1) umiejscawia w czasie i przestrzeni monarchi´ Karo-
la Wielkiego, Paƒstwo KoÊcielne oraz Cesarstwo
w Europie Zachodniej;

2) charakteryzuje działalnoÊç Karola Wielkiego i wyja-
Ênia, na czym polegał renesans karoliƒski;

3) charakteryzuje główne idee uniwersalnego cesar-
stwa Ottona III;

4) opisuje relacje pomi´dzy władzà cesarskà a papie-
skà w X-XI w.

10. Bizancjum i KoÊciół wschodni. Uczeƒ:
1) lokalizuje w czasie i przestrzeni cesarstwo bizantyjskie;
2) charakteryzuje rol´ Bizancjum jako kontynuatora
cesarstwa rzymskiego i rozpoznaje osiàgni´cia kul-
tury bizantyjskiej (prawo, architektura, sztuka);

3) wyjaÊnia przyczyny i skutki rozłamu w KoÊciele 
w XI w.

11. Społeczeƒstwo Êredniowiecznej Europy. Uczeƒ:
1) rozpoznaje typowe instytucje systemu lennego;
2) wyjaÊnia poj´cie stanu i charakteryzuje podziały spo-
łeczne w Êredniowieczu;

3) charakteryzuje funkcje gospodarcze, polityczne
i kulturowe miast w Êredniowieczu.

12. Kultura materialna i duchowa łaciƒskiej Europy. Uczeƒ:
1) wyjaÊnia kulturotwórczà rol´ KoÊcioła w dziedzinie
nauki, architektury, sztuki i ˝ycia codziennego Êre-
dniowiecznego społeczeƒstwa;

2) porównuje główne elementy kultury rycerskiej
i kultury miejskiej;

3) rozpoznaje zabytki kultury Êredniowiecza, wskazu-
jàc ró˝nice pomi´dzy stylem romaƒskim a stylem
gotyckim, z uwzgl´dnieniem przykładów z własne-
go regionu.

13. Polska pierwszych Piastów. Uczeƒ:
1) sytuuje w czasie i przestrzeni paƒstwo pierwszych
Piastów;

2) wskazuje, na przykładzie paƒstwa pierwszych Piastów,
charakterystyczne cechy monarchii patrymonialnej;

3) wyjaÊnia okolicznoÊci przyj´cia chrztu przez Pia-
stów oraz nast´pstwa kulturowe, społeczne i poli-
tyczne chrystianizacji w Polsce;

4) ocenia dokonania pierwszych Piastów w dziedzinie
polityki, gospodarki i kultury.

14. Polska dzielnicowa i zjednoczona. Uczeƒ:
1) sytuuje w czasie i przestrzeni Polsk´ w okresie roz-
bicia dzielnicowego;

2) opisuje postanowienia statutu Bolesława Krzywo-
ustego;

3) porzàdkuje i sytuuje w czasie najwa˝niejsze wyda-
rzenia zwiàzane z relacjami polsko-krzy˝ackimi
w epoce Piastów;

4) opisuje zmiany społeczno-gospodarcze w epoce roz-
bicia dzielnicowego i dostrzega zwiàzki  pomi´dzy
rozwojem ruchu osadniczego a o˝ywieniem gospo-
darczym;

5) ocenia dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie
polityki wewn´trznej (system obronny, urbanizacja
kraju, prawo, nauka) oraz w polityce zagranicznej;

6) charakteryzuje zmiany struktury społeczno-wyzna-
niowej Królestwa Polskiego po przyłàczeniu ziem
ruskich.

15. Polska w dobie unii z Litwà. Uczeƒ:
1) wyjaÊnia przyczyny i ocenia nast´pstwa unii Polski
z Litwà;

2) porzàdkuje i sytuuje w czasie najwa˝niejsze wyda-
rzenia zwiàzane z relacjami polsko-krzy˝ackimi
w epoce Jagiellonów;

3) charakteryzuje rozwój uprawnieƒ stanu szlachec-
kiego.

16. Wielkie odkrycia geograficzne. Uczeƒ:
1) sytuuje w czasie i przestrzeni wyprawy Krzysztofa
Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana
oraz sytuuje w przestrzeni posiadłoÊci kolonialne
Portugalii i Hiszpanii;

2) ocenia wpływ odkryç geograficznych na ˝ycie spo-
łeczno-gospodarcze i kulturowe Europy oraz dla
Nowego Âwiata.

17. Humanizm i renesans. Uczeƒ:
1) wyjaÊnia êródła rozwoju kultury renesansu oraz
opisuje jej charakterystyczne cechy;

2) charakteryzuje najwi´ksze osiàgni´cia: Leonarda da
Vinci, Michała Anioła, Rafaela Santi, Erazma z Rot-
terdamu, Mikołaja Kopernika i Galileusza;

3) ocenia rol´ druku dla upowszechniania idei renesan-
su oraz rozwoju cywilizacji europejskiej.

18. Rozłam w KoÊciele zachodnim. Uczeƒ:
1) wymienia czynniki, które doprowadziły do rozłamu
w KoÊciele zachodnim;

2) opisuje cele i charakteryzuje działalnoÊç Marcina
Lutra i Jana Kalwina oraz przedstawia okolicznoÊci
powstania koÊcioła anglikaƒskiego;

3) wyjaÊnia cele zwołania soboru trydenckiego i wskazu-
je postanowienia słu˝àce wzmocnieniu katolicyzmu.

19. Polska i Litwa w czasach ostatnich Jagiellonów.
Uczeƒ:
1) ocenia polityk´ zagranicznà ostatnich Jagiellonów;



2) przedstawia okolicznoÊci zawarcia unii realnej
pomi´dzy Polskà a Litwà i jej główne postanowienia
oraz wskazuje na mapie terytorium Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów;

3) charakteryzuje stosunki wyznaniowe w paƒstwie
polsko-litewskim i wyjaÊnia ich specyfik´ na tle
europejskim;

4) przedstawia najwi´ksze osiàgni´cia piÊmiennictwa
polskiego epoki renesansu, uwzgl´dniajàc twórczoÊç
Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Andrzeja Fry-
cza Modrzewskiego;

5) rozpoznaje reprezentatywne obiekty sztuki rene-
sansowej na ziemiach polskich ze szczególnym
uwzgl´dnieniem własnego regionu.

20. Społeczeƒstwo i ustrój Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów. Uczeƒ:
1) wymienia instytucje ustrojowe demokracji szlachec-
kiej i charakteryzuje ich kompetencje;

2) wyjaÊnia okolicznoÊci uchwalenia oraz główne zało-
˝enia konfederacji warszawskiej i artykułów henry-
kowskich;

3) przedstawia zasady wolnej elekcji;
4) ocenia charakter zmian systemu polityczno-ustro-
jowego Rzeczypospolitej w XVII w.;

5) rozpoznaje charakterystyczne cechy kultury baro-
ku, odwołujàc si´ do przykładów architektury i sztu-
ki we własnym regionie.

21. Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sàsiedzi wXVII w.
Uczeƒ:
1) wyjaÊnia główne przyczyny wojen Rzeczypospolitej
ze Szwecjà, Turcjà i Rosjà; 

2) wyjaÊnia przyczyny, cele i nast´pstwa powstania
Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie;

3) ocenia społeczno-gospodarcze i polityczne nast´p-
stwa wojen w XVII w.;

4) wyjaÊnia przyczyny i wskazuje przejawy kryzysu
politycznego i społeczno-gospodarczego Rzeczypo-
spolitej w drugiej połowie XVII w.

22. Formy paƒstwa nowo˝ytnego. Uczeƒ:
1) charakteryzuje, na przykładzie Francji Ludwika
XIV, ustrój monarchii absolutnej;

2) wymienia, odwołujàc si´ do przykładu Anglii, głów-
ne cechy monarchii parlamentarnej;

3) porównuje monarchi´ parlamentarnà z monarchià
absolutnà, uwzgl´dniajàc zakres władzy monarszej,
prawa i obowiàzki poddanych, rol´ instytucji stano-
wych (parlamentu);

4) wyjaÊnia, na czym polegała specyfika ustroju Rze-
czypospolitej Obojga Narodów na tle Europy.

23. Europa w XVIII w. Uczeƒ:
1) wymienia idee oÊwiecenia i rozpoznaje je w nauce,
literaturze, architekturze i sztuce;

2) charakteryzuje zasad´ trójpodziału władzy Monte-
skiusza i zasad´ umowy społecznej Rousseau;

3) porównuje reformy oÊwieceniowe wprowadzone
w Prusach, Rosji i Austrii.

24. Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVIII w. Uczeƒ:
1) przedstawia przyczyny i przejawy kryzysu paƒstwa
polskiego w czasach saskich;

2) wyjaÊnia zmiany poło˝enia mi´dzynarodowego Rze-
czypospolitej w XVIII w.;

3) charakteryzuje projekty reform ustrojowych Stani-
sława Konarskiego i Stanisława Leszczyƒskiego
oraz dostrzega przejawy o˝ywienia w gospodarce
i kulturze czasów saskich.

25. Bunt poddanych – wojna o niepodległoÊç Stanów Zjed-
noczonych. Uczeƒ:

1) przedstawia przyczyny i nast´pstwa wojny o niepod-
ległoÊç;

2) ocenia wkład Polaków w walk´ o niepodległoÊç Sta-
nów Zjednoczonych;

3) wymienia główne instytucje ustrojowe Stanów Zjed-
noczonych i wyjaÊnia, w jaki sposób konstytucja
amerykaƒska realizowała w praktyce zasad´ trójpo-
działu władzy.

26. Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej. Uczeƒ:
1) przedstawia okolicznoÊci powstania, zadania i osià-
gni´cia Komisji Edukacji Narodowej;

2) sytuuje w czasie obrady Sejmu Wielkiego oraz uchwa-
lenie Konstytucji 3 maja; wymienia reformy Sejmu
Wielkiego oraz postanowienia Konstytucji 3 maja;

3) wyjaÊnia okolicznoÊci zawiàzania konfederacji tar-
gowickiej i ocenia jej nast´pstwa;

4) rozpoznaje charakterystyczne cechy polskiego
oÊwiecenia i charakteryzuje przykłady sztuki okre-
su klasycyzmu z uwzgl´dnieniem własnego regionu.

27. Walka o utrzymanie niepodległoÊci w ostatnich latach
XVIII w. Uczeƒ:
1) sytuuje w czasie I, II i III rozbiór Rzeczypospolitej
i wskazuje na mapie zmiany terytorialne po ka˝dym
rozbiorze;

2) przedstawia cele i nast´pstwa powstania koÊciusz-
kowskiego;

3) rozró˝nia wewn´trzne i zewn´trzne przyczyny
upadku Rzeczypospolitej.

28. Rewolucja francuska. Uczeƒ:
1) wyjaÊnia główne przyczyny rewolucji i ocenia jej
skutki;

2) wskazuje charakterystyczne cechy dyktatury jako-
biƒskiej;

3) opisuje główne zasady ideowe rewolucji francuskiej
zawarte w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela.

29. Epoka napoleoƒska. Uczeƒ:
1) opisuje zmiany w Europie w okresie napoleoƒskim
w zakresie stosunków społeczno-gospodarczych
i politycznych;

2) wyjaÊnia okolicznoÊci utworzenia Legionów Polskich
i Ksi´stwa Warszawskiego oraz opisuje cechy ustro-
jowe i terytorium Ksi´stwa Warszawskiego;

3) ocenia polityk´ Napoleona wobec sprawy polskiej
oraz postaw´ Polaków wobec Napoleona.

30. Europa po kongresie wiedeƒskim. Uczeƒ:
1) przedstawia zasady i postanowienia kongresu wiedeƒ-
skiego, uwzgl´dniajàc jego decyzje w sprawie polskiej;

2) wyjaÊnia główne zało˝enia idei liberalizmu, socjali-
zmu oraz idei narodowych w Europie w pierwszej
połowie XIX w.

31. Rozwój cywilizacji przemysłowej. Uczeƒ:
1) wymienia charakterystyczne cechy rewolucji prze-
mysłowej;

2) podaje przykłady pozytywnych i negatywnych skut-
ków procesu uprzemysłowienia, w tym dla Êrodowi-
ska naturalnego;

3) identyfikuje najwa˝niejsze wynalazki i odkrycia XIX
w. oraz wyjaÊnia nast´pstwa ekonomiczne i społecz-
ne ich zastosowania;

4) opisuje zmiany w poziomie ˝ycia ró˝nych grup spo-
łecznych w XIX w. na podstawie êródeł pisanych,
ikonograficznych i statystycznych.

32. Europa i Êwiat w XIX w. Uczeƒ:
1) opisuje przyczyny i skutki wojny secesyjnej w Sta-
nach Zjednoczonych;

2) dostrzega podobieƒstwa i ró˝nice w procesie jedno-
czenia Włoch i Niemiec;
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3) wyjaÊnia przyczyny i sytuuje w przestrzeni kierun-
ki oraz zasi´g ekspansji kolonialnej paƒstw europej-
skich w XIX w.;

4) ocenia pozytywne i negatywne skutki polityki kolo-
nialnej z perspektywy europejskiej oraz kolonizowa-
nych społecznoÊci i paƒstw.

33. Ziemie polskie po kongresie wiedeƒskim. Uczeƒ:
1) wskazuje na mapie nowy układ granic paƒstw zabor-
czych na ziemiach polskich po kongresie wiedeƒskim;

2) charakteryzuje ustrój Królestwa Polskiego;
3) ocenia osiàgni´cia Królestwa Polskiego w gospodar-
ce, kulturze i szkolnictwie.

34. Społeczeƒstwo dawnej Rzeczypospolitej w okresie
powstaƒ narodowych. Uczeƒ:
1) sytuuje w czasie i przestrzeni powstanie listopado-
we i powstanie styczniowe;

2) przedstawia przyczyny oraz porównuje przebieg
i charakter powstaƒ narodowych;

3) rozró˝nia bezpoÊrednie i długofalowe nast´pstwa
powstaƒczych ruchów narodowych;

4) charakteryzuje główne nurty i postaci Wielkiej Emigracji.
35. ˚ycie pod zaborami. Uczeƒ:

1) wyjaÊnia cele i opisuje metody działaƒ zaborców
wobec mieszkaƒców ziem dawnej Rzeczypospolitej;

2) charakteryzuje i ocenia zró˝nicowane postawy spo-
łeczeƒstwa wobec zaborców;

3) porównuje warunki ˝ycia społeczeƒstwa w trzech zabo-
rach w II połowie XIX w., uwzgl´dniajàc mo˝liwoÊci pro-
wadzenia działalnoÊci społecznej i rozwoju narodowego;

4) przedstawia główne nurty ˝ycia politycznego pod
zaborami w koƒcu XIX w.

36. Europa i Êwiat na przełomie XIX i XX w. Uczeƒ:
1) przedstawia skutki przewrotu technicznego i post´pu
cywilizacyjnego, w tym dla Êrodowiska naturalnego;

2) charakteryzuje przyczyny i nast´pstwa procesu
demokratyzacji ˝ycia politycznego;

3) przedstawia nowe zjawiska kulturowe, w tym naro-
dziny kultury masowej i przemiany obyczajowe.

37. I wojna Êwiatowa i jej skutki. Uczeƒ:
1) wymienia główne przyczyny narastania konfliktów
pomi´dzy mocarstwami europejskimi na przełomie
XIX i XX w. oraz umiejscawia je na politycznej
mapie Êwiata i Europy;

2) charakteryzuje specyfik´ działaƒ wojennych ze
szczególnym uwzgl´dnieniem nowych Êrodków
technicznych.

38. Rewolucje rosyjskie. Uczeƒ:
1) wyjaÊnia polityczne i społeczno-gospodarcze przyczy-
ny wybuchu rewolucji w Rosji w 1917 r.;

2) wyjaÊnia okolicznoÊci przej´cia przez bolszewików
władzy w Rosji;

3) opisuje bezpoÊrednie nast´pstwa rewolucji lutowej
i paêdziernikowej dla Rosji oraz Europy;

4) charakteryzuje reakcj´ Europy na wydarzenia
w Rosji.

39. Sprawa polska w I wojnie Êwiatowej. Uczeƒ:
1) charakteryzuje stosunek paƒstw zaborczych do
sprawy polskiej oraz opisuje poglàdy zwolenników
ró˝nych orientacji politycznych;

2) ocenia wysiłek zbrojny Polaków;
3) wyjaÊnia mi´dzynarodowe uwarunkowania sprawy
polskiej.

Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Chronologia historyczna.
Uczeƒ porzàdkuje i synchronizuje wydarzenia z historii
powszechnej oraz dziejów ojczystych; dostrzega zmien-
noÊç i dynamik´ wydarzeƒ w dziejach, a tak˝e ciàgłoÊç
procesów historycznych.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Uczeƒ analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historycz-
ne w kontekÊcie epoki i dostrzega zale˝noÊci pomi´dzy ró˝-
nymi dziedzinami ˝ycia społecznego; rozpoznaje rodzaje
êródeł; ocenia przydatnoÊç êródła do wyjaÊnienia proble-
mu historycznego; dostrzega wieloÊç perspektyw badaw-
czych oraz wielorakie interpretacje historii i ich przyczyny.

III. Tworzenie narracji historycznej.
Uczeƒ tworzy narracj´ historycznà w uj´ciu przekrojo-
wym lub problemowym; dostrzega problem i buduje
argumentacj´, uwzgl´dniajàc ró˝ne aspekty procesu
historycznego; dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz
integruje pozyskane informacje z ró˝nych êródeł wiedzy.

TreÊci nauczania – wymagania szczegółowe
1. Europa i Êwiat po I wojnie Êwiatowej. Uczeƒ:

1) opisuje nast´pstwa wojny, wyró� niajàc konsekwen-
cje polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe;

2) wyjaÊnia cele powołania i charakter Ligi Narodów;
3) wyjaÊnia polityk´ mocarstw wobec Niemiec po
zakoƒczeniu I wojny Êwiatowej.

2. Odrodzenie paƒstwa polskiego po I wojnie Êwiatowej. Uczeƒ:
1) opisuje odrodzenie paƒstwa polskiego oraz jego gra-
nice i sàsiadów;

2) charakteryzuje i ocenia postanowienia traktatu
wersalskiego wobec Polski;

3) porównuje cele i skutki powstania wielkopolskiego
i trzech powstaƒ Êlàskich oraz wyjaÊnia przyczyny
i opisuje nast´pstwa wojny polsko-bolszewickiej;

4) charakteryzuje ustrój polityczny II Rzeczypospoli-
tej na podstawie konstytucji marcowej 1921 r.;

5) wskazuje czynniki utrudniajàce proces integracji
odrodzonego paƒstwa polskiego;

6) wyjaÊnia cele i skutki reformy Władysława Grabskiego;
7) ocenia wkład Józefa Piłsudskiego i Romana Dmow-
skiego w odbudow´ paƒstwa polskiego.

3. Kryzys demokracji w Europie Zachodniej. Uczeƒ:
1) charakteryzuje okolicznoÊci oraz nast´pstwa doj-
Êcia do władzy Mussoliniego i Hitlera;

2) porównuje faszyzm z nazizmem, uwzgl´dniajàc organiza-
cj´ paƒstwa, ideologi´ oraz polityk´ wobec społeczeƒstwa;

3) charakteryzuje i ocenia polityk´ paƒstw europejskich
wobec Hitlera i wskazuje na jej uwarunkowania.

4. System totalitarny w ZSRR. Uczeƒ:
1) opisuje okolicznoÊci dojÊcia do władzy Stalina;
2) opisuje zmiany w ˝yciu politycznym, społecznym i gospo-
darczym ZSRR po dojÊciu do władzy Stalina, z uwzgl´d-
nieniem uprzemysłowienia kraju, kolektywizacji rolnic-
twa oraz jej nast´pstw (Wielki Głód) i Wielkiej Czystki;

3) porównuje totalitarne systemy hitlerowskich Nie-
miec i Zwiàzku Radzieckiego.

5. Kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce. Uczeƒ:
1) wyjaÊnia przyczyny i skutki przewrotu majowego;
2) porównuje główne postanowienia konstytucji marcowej
1921 r. i konstytucji kwietniowej 1935 r.;
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3) wymienia charakterystyczne cechy rzàdów sanacji,
wskazujàc ró˝nice mi´dzy demokracjà parlamentar-
nà a rzàdami autorytarnymi;

4) charakteryzuje główne kierunki polityki zagranicz-
nej II Rzeczypospolitej.

6. Gospodarka i społeczeƒstwo II Rzeczypospolitej. Uczeƒ:
1) charakteryzuje struktur´ społecznà, narodowoÊcio-
wà i wyznaniowà odrodzonego paƒstwa polskiego,
dostrzegajàc przyczyny konfliktów społecznych
i narodowoÊciowych;

2) porównuje przejawy kryzysu gospodarczego na
Êwiecie i w Polsce, wskazujàc jego specyficzne cechy;

3) opisuje osiàgni´cia gospodarcze II Rzeczypospolitej,
w tym budow´ portu w Gdyni i utworzenie Central-
nego Okr´gu Przemysłowego;

4) charakteryzuje główne osiàgni´cia kultury i nauki
II Rzeczypospolitej.

7. II wojna Êwiatowa. Uczeƒ:
1) wyjaÊnia polityczne, społeczne i gospodarcze przy-
czyny wybuchu II wojny Êwiatowej;

2) charakteryzuje poło˝enie mi´dzynarodowe Polski
w przededniu wybuchu II wojny Êwiatowej;

3) ocenia konsekwencje zawarcia paktu Ribbentrop-
-Mołotow;

4) sytuuje w czasie i przestrzeni etapy i fronty II wojny
Êwiatowej, wskazujàc momenty przełomowe;

5) przedstawia przyczyny i skutki Holokaustu oraz
opisuje przykłady oporu ludnoÊci ˝ydowskiej;

6) przedstawia okolicznoÊci powstania koalicji antyfaszy-
stowskiej oraz porównuje postanowienia konferencji
w Teheranie, Jałcie i Poczdamie;

7) charakteryzuje bezpoÊrednie skutki II wojny Êwiatowej,
wyró˝niajàc nast´pstwa polityczne, społeczne, gospo-
darcze i kulturowe, z uwzgl´dnieniem przesuni´ç lud-
noÊci w Europie Ârodkowej.

8. Ziemie polskie pod dwiema okupacjami. Uczeƒ:
1) porównuje cele i metody polityki niemieckiej i radziec-
kiej w okupowanej Polsce;

2) opisuje struktur´ politycznà i wojskowà oraz dzia-
łalnoÊç polskiego paƒstwa podziemnego i ocenia
historycznà rol´ Armii Krajowej;

3) wyjaÊnia przyczyny i opisuje skutki wybuchu
powstania warszawskiego oraz ocenia postaw´
aliantów i Zwiàzku Radzieckiego wobec powstania;

4) analizuje zmiany terytorialne, straty ludnoÊciowe,
kulturowe i materialne Polski b´dàce nast´pstwem
II wojny Êwiatowej.

9. Sprawa polska w czasie II wojny Êwiatowej. Uczeƒ:
1) przedstawia okolicznoÊci powstania oraz działalnoÊç
rzàdu II Rzeczypospolitej na uchodêstwie;

2) charakteryzuje udział Polaków w wysiłku militar-
nym aliantów oraz sytuuje w czasie i przestrzeni
działania wojsk polskich na ró˝nych frontach wojny;

3) ocenia polityk´ mocarstw wobec sprawy polskiej
w czasie II wojny Êwiatowej.

10. Âwiat po II wojnie Êwiatowej. Uczeƒ:
1) wyjaÊnia przyczyny i skutki rozpadu koalicji antyhi-
tlerowskiej oraz opisuje poczàtki zimnej wojny;

2) opisuje okolicznoÊci i ocenia skutki powstania NRD
i RFN;

3) charakteryzuje sojusze polityczno-militarne NATO
i Układu Warszawskiego, sytuujàc je na mapie;

4) charakteryzuje paƒstwa b´dàce w strefie wpływów
ZSRR, z uwzgl´dnieniem wydarzeƒ na W´grzech
w 1956 r. i w Czechosłowacji w 1968 r.;

5) sytuuje w czasie i przestrzeni proces dekolonizacji
oraz ocenia jego nast´pstwa, uwzgl´dniajàc rol´ ONZ;

6) wyjaÊnia znaczenie II Soboru Watykaƒskiego dla prze-
mian w KoÊciele katolickim drugiej połowy XX w.;

7) charakteryzuje konflikty zimnej wojny, w tym wojny
w Korei, Wietnamie i Afganistanie oraz kryzys
kubaƒski, uwzgl´dniajàc rol´ ONZ;

8) wyjaÊnia przyczyny i charakter konfliktu blisko-
wschodniego;

9) charakteryzuje przemiany w Chinach po II wojnie
Êwiatowej;

10) opisuje przemiany polityczne i społeczno-gospodar-
cze w ZSRR w latach 1945–1991;

11) charakteryzuje przemiany społeczno-polityczne
w Europie Ârodkowo-Wschodniej w 1989 r.; 

12) opisuje zmiany kulturowe i społeczne po II wojnie
Êwiatowej;

13) przedstawia cele i główne etapy rozwoju Unii
Europejskiej.

11. Polska w systemie komunistycznym. Uczeƒ:
1) wyjaÊnia okolicznoÊci przej´cia władzy w Polsce
przez komunistów;

2) charakteryzuje system represji stalinowskich w Pol-
sce i ocenia jego skutki;

3) charakteryzuje realia ̋ ycia gospodarczego i społecz-
nego PRL-u;

4) porównuje przyczyny i skutki kryzysów 1956 r.,
1968 r. i 1970 r., 1976 r.;

5) ocenia politycznà i społecznà rol´ KoÊcioła katolic-
kiego w PRL-u.

12. Rozkład systemu komunistycznego w Polsce – polska
droga do suwerennoÊci. Uczeƒ:
1) wyjaÊnia znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla
przemian politycznych w Polsce;

2) wyjaÊnia przyczyny i skutki wydarzeƒ sierpniowych
1980 r. oraz ocenia rol´ SolidarnoÊci w przemianach
politycznych i ustrojowych;

3) przedstawia okolicznoÊci wprowadzenia i nast´p-
stwa stanu wojennego;

4) opisuje najwa˝niejsze postanowienia „Okràgłego Stołu”;
5) charakteryzuje przemiany polityczne, społeczno-
-gospodarcze i kulturowe po 1989 r.;

6) przedstawia okolicznoÊci i ocenia znaczenie przystà-
pienia Polski do NATO i Unii Europejskiej.

Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Chronologia historyczna.
Uczeƒ porzàdkuje i synchronizuje wydarzenia z historii
powszechnej oraz dziejów ojczystych; dostrzega zmien-
noÊç i dynamik´ wydarzeƒ w dziejach, a tak˝e ciàgłoÊç
procesów historycznych.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Uczeƒ analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historycz-
ne w kontekÊcie epok i dostrzega zale˝noÊci pomi´dzy ró˝-
nymi dziedzinami ˝ycia społecznego; rozpoznaje rodzaje
êródeł; ocenia przydatnoÊç êródła do wyjaÊnienia proble-
mu historycznego; dostrzega wieloÊç perspektyw badaw-
czych oraz wielorakie interpretacje historii i ich przyczyny.
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III. Tworzenie narracji historycznej.
Uczeƒ tworzy narracj´ historycznà w uj´ciu przekrojo-
wym lub problemowym; dostrzega problem i buduje
argumentacj´, uwzgl´dniajàc ró˝ne aspekty procesu
historycznego; dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz
integruje pozyskane informacje z ró˝nych êródeł wiedzy.

TreÊci nauczania – wymagania szczegółowe
Staro˝ytnoÊç.
1. Cywilizacje Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Uczeƒ:

1) charakteryzuje uwarunkowania geograficzne roz-
woju cywilizacji na Bliskim i Dalekim Wschodzie;

2) porównuje formy ustrojowe i struktury społeczne
w cywilizacjach bliskowschodnich;

3) rozpoznaje cechy charakterystyczne najwa˝niej-
szych osiàgni´ç kulturowych cywilizacji blisko -
wschodnich oraz hinduskiej i chiƒskiej w zakresie
architektury, sztuki, nauki i pisma.

2. Społeczeƒstwo, ˝ycie polityczne i kultura staro˝ytnej
Grecji. Uczeƒ:
1) charakteryzuje geograficzne uwarunkowania cywi-
lizacji greckiej;

2) wyjaÊnia przemiany ustrojowe w Atenach i porów-
nuje formy ustrojowe greckich polis;

3) rozpoznaje dokonania kulturowe Greków w dziedzi-
nie architektury, rzeêby, teatru, literatury, filozofii,
nauki i identyfikuje je z ich twórcami;

4) identyfikuje dziedzictwo kultury greckiej w dorob-
ku kulturowym Europy.

3. Ekspansja w Êwiecie greckim i rzymskim. Uczeƒ:
1) porównuje kolonizacj´ greckà z fenickà w basenie
Morza Âródziemnego;

2) charakteryzuje wojny grecko-perskie i ekspansj´
Aleksandra Wielkiego;

3) charakteryzuje ekspansj´ rzymskà i wyjaÊnia ide´
imperium rzymskiego.

4. Społeczeƒstwo, ̋ ycie polityczne i kultura staro˝ytnego
Rzymu. Uczeƒ:
1) charakteryzuje przemiany ustrojowe i społeczne
w Rzymie republikaƒskim i w cesarstwie rzymskim;

2) porównuje niewolnictwo w Rzymie z wczeÊniejszy-
mi formami niewolnictwa w Êwiecie bliskowschod-
nim i greckim;

3) opisuje zmiany w poło˝eniu religii chrzeÊcijaƒskiej
w paƒstwie rzymskim (od religii przeÊladowanej,
poprzez tolerowanà, do panujàcej);

4) prezentuje najwa˝niejsze stanowiska historiografii
dotyczàce przyczyn upadku paƒstwa rzymskiego;

5) rozpoznaje dokonania kulturowe Rzymian w dzie-
dzinie prawa, literatury, nauki, architektury i tech-
niki;

6) identyfikuje dziedzictwo kultury rzymskiej
w dorobku kulturowym Europy.

Âredniowiecze.
1. Bizancjum i Zachód a Êwiat islamu. Uczeƒ:

1) charakteryzuje kr´gi kulturowe: łaciƒski, bizantyj-
ski i arabski;

2) opisuje charakterystyczne cechy bizantyjskiego sys-
temu politycznego;

3) wyjaÊnia wpływ cywilizacji islamskiej na cywilizacj´
łaciƒskà i bizantyjskà;

4) rozpoznaje najwa˝niejsze osiàgni´cia cywilizacji
islamskiej w zakresie architektury, sztuki i nauki.

2. Europa wczesnego Êredniowiecza. Uczeƒ:
1) opisuje zasi´g terytorialny, organizacj´ władzy,
gospodark´ i kultur´ paƒstwa Franków;

2) charakteryzuje i porównuje ide´ cesarstwa karoliƒ-
skiego z ideà cesarstwa Ottonów;

3) opisuje proces tworzenia si´ paƒstw w Europie
Zachodniej, z uwzgl´dnieniem najazdów Arabów,
Normanów i W´grów;

4) opisuje proces powstawania paƒstw w Ârodkowo-
Wschodniej Europie, z uwzgl´dnieniem wpływu
cywilizacji łaciƒskiej i bizantyjskiej;

5) charakteryzuje funkcjonowanie władzy, struktur spo-
łecznych i gospodarki w systemie feudalnym.

3. Europa w okresie krucjat. Uczeƒ:
1) wyjaÊnia ideowe i polityczne przyczyny rywalizacji
papiestwa z cesarstwem o zwierzchnictwo nad Êre-
dniowiecznà Europà;

2) charakteryzuje polityczne, społeczno-gospodarcze
i religijne uwarunkowania oraz ocenia skutki wypraw
krzy˝owych do Ziemi Âwi´tej i rekonkwisty;

3) opisuje charakterystyczne przejawy o˝ywienia spo-
łeczno-gospodarczego w Europie XI–XIII w.;

4) opisuje kierunki i charakter oraz konsekwencje
najazdów mongolskich dla Europy Ârodkowo-
Wschodniej.

4. Polska w okresie wczesnopiastowskim. Uczeƒ:
1) prezentuje główne stanowiska historiografii doty-
czàce etnogenezy Słowian;

2) wyjaÊnia uwarunkowania narodzin paƒstwa pol-
skiego i jego chrystianizacji;

3) opisuje rozwój terytorialny paƒstwa polskiego 
w X–XII w.;

4) rozpoznaje tendencje centralistyczne i decentralistycz-
ne w ˝yciu politycznym paƒstwa polskiegowX–XII w.;

5) synchronizuje najwa˝niejsze wydarzenia z dziejów
Polski i Europy w X–XII w.

5. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego. Uczeƒ:
1) wyjaÊnia przyczyny polityczne i społeczno-gospo-
darcze oraz nast´pstwa rozbicia dzielnicowego;

2) porównuje proces formowania si´ społeczeƒstwa sta-
nowego w Polsce i w zachodniej Europie;

3) opisuje przemiany społeczno-gospodarcze na zie-
miach polskich oraz ocenia społeczno-kulturowe
skutki kolonizacji na prawie niemieckim;

4) charakteryzuje proces przezwyci´˝enia rozbicia
politycznego ziem polskich, ze wskazaniem na rol´
władców i KoÊcioła;

5) synchronizuje najwa˝niejsze wydarzenia z okresu
rozbicia dzielnicowego i dziejów Europy.

6. Europa póênego Êredniowiecza. Uczeƒ:
1) wyjaÊnia przyczyny kryzysu idei władzy uniwersal-
nej w Europie póênego Êredniowiecza;

2) charakteryzuje przemiany społeczne i gospodarcze
w Europie w póênym Êredniowieczu;

3) opisuje zmiany na mapie politycznej Europy 
w XIV–XV w.;

4) charakteryzuje nast´pstwa upadku cesarstwa
bizantyƒskiego i ekspansji tureckiej dla Europy.

7. Polska w XIV–XV w. Uczeƒ:
1) opisuje rozwój terytorialny paƒstwa polskiego
w XIV–XV w.;

2) charakteryzuje rozwój monarchii stanowej w Pol-
sce, uwzgl´dniajàc struktur´ społeczeƒstwa pol-
skiego w póênym Êredniowieczu i rozwój przywile-
jów szlacheckich;

3) wyjaÊnia mi´dzynarodowe i wewn´trzne uwarun-
kowania zwiàzków Polski z W´grami i Litwà 
w XIV–XV w.;

4) charakteryzuje i ocenia stosunki polsko-krzy˝ackie na
płaszczyênie politycznej, gospodarczej i kulturowej;
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5) ocenia panowanie Piastów w dziejach Polski; oce-
nia polityk´ dynastycznà Jagiellonów;

6) synchronizuje wydarzenia z dziejów Polski i Euro-
py w XIV–XV w.

8. Kultura Êredniowiecza. Uczeƒ:
1) wyjaÊnia uniwersalny charakter kultury Êrednio-
wiecznej;

2) ocenia znaczenie włàczenia ziem polskich do cywi-
lizacyjnego kr´gu Êwiata zachodniego (łaciƒskiego);

3) identyfikuje dokonania kultury okresu Êredniowie-
cza w zakresie piÊmiennictwa, prawa, filozofii,
architektury i sztuki, z uwzgl´dnieniem kultury
polskiego Êredniowiecza.

Dzieje nowo˝ytne.
1. Odkrycia geograficzne i europejski kolonializm doby
nowo˝ytnej. Uczeƒ:
1) charakteryzuje cywilizacje prekolumbijskie w Ameryce;
2) opisuje udział poszczególnych paƒstw europejskich
w podziale Nowego Âwiata w XVI–XVIII w.;

3) ocenia wpływ odkryç geograficznych i ekspansji kolo-
nialnej na ˝ycie gospodarcze i kulturowe Europy;

4) ocenia długofalowe konsekwencje wielkich odkryç
geograficznych dla Ameryki, Azji, Afryki.

2. Europa w XVI–XVII w. Uczeƒ:
1) rozpoznaje charakterystyczne cechy renesansu
europejskiego oraz wskazuje czołowych twórców
i ich dzieła;

2) wyjaÊnia polityczne, gospodarcze, społeczne, kultu-
rowe uwarunkowania i nast´pstwa reformacji, opi-
sujàc główne nurty i postaci; charakteryzuje refor-
m´ KoÊcioła katolickiego;

3) opisuje map´ politycznà i wyznaniowà Europy w XVI w.;
4) wyjaÊnia zmiany w sposobie funkcjonowania
paƒstw europejskich w epoce nowo˝ytnej,
z uwzgl´dnieniem charakterystyki i oceny absolu-
tyzmu francuskiego;

5) opisuje proces kształtowania si´ paƒstwa moskiew-
skiego/rosyjskiego;

6) charakteryzuje główne europejskie konflikty poli-
tyczne w XVI–XVII w., z uwzgl´dnieniem roli Tur-
cji w Europie Ârodkowo-Wschodniej;

7) wyjaÊnia genez´ i opisuje nast´pstwa rewolucji
angielskich;

8) analizuje przemiany kapitalistyczne w ˝yciu gospo-
darczym Europy Zachodniej XVI–XVII w.;

9) opisuje przemiany w kulturze europejskiej w XVII
w. i rozpoznaje główne dokonania epoki baroku.

3. Rzeczpospolita w okresie renesansu i demokracji szla-
checkiej. Uczeƒ:
1) opisuje i wyjaÊnia funkcjonowanie najwa˝niejszych
instytucji ˝ycia politycznego w XVI-wiecznej Pol-
sce, w tym sejmików, sejmu, senatu i sejmu elekcyj-
nego; ocenia demokracj´ szlacheckà;

2) ocenia polskà specyfik´ w zakresie rozwiàzaƒ ustro-
jowych, struktury społecznej i modelu ˝ycia gospo-
darczego na tle europejskim oraz synchronizuje naj-
wa˝niejsze wydarzenia z dziejów Polski w XVI
w. z wydarzeniami europejskimi;

3) opisuje zmiany terytorialne paƒstwa polsko-litewskie-
go i charakteryzuje stosunki z sàsiadami w XVI w.;

4) ocenia zmiany w relacjach polsko-litewskich w XVI w.;
5) ocenia kulturowà rol´ Polski w przeniesieniu wzorców
cywilizacji zachodniej na obszary ruskie i litewskie;

6) ocenia sytuacj´ wyznaniowà na ziemiach Rzeczy-
pospolitej w XVI w., w tym tolerancj´ wyznaniowà
oraz uni´ brzeskà;

7) identyfikuje dzieła polskiego renesansu oraz ocenia
dorobek polskiej myÊli politycznej okresu odrodze-
nia i reformacji.

4. Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII w. Ustrój, spo-
łeczeƒstwo i kultura. Uczeƒ:
1) opisuje zmiany terytorium Rzeczypospolitej w XVII w.;
2) opisuje główne etapy konfliktów politycznych
i militarnych Rzeczypospolitej ze Szwecjà, paƒ-
stwem moskiewskim/Rosjà i Turcjà w XVII w.; wyja-
Ênia ich nast´pstwa;

3) charakteryzuje proces oligarchizacji ˝ycia politycz-
nego Rzeczypospolitej;

4) wyjaÊnia przyczyny kryzysów wewn´trznych oraz
załamania gospodarczego Rzeczypospolitej w XVII w;

5) ocenia polskà specyfik´ w zakresie rozwiàzaƒ ustro-
jowych, struktury społecznej i modelu ˝ycia gospo-
darczego na tle europejskim oraz synchronizuje naj-
wa˝niejsze wydarzenia z dziejów Polski w XVII
w. z wydarzeniami europejskimi;

6) charakteryzuje sarmatyzm jako ideologi´ i styl
˝ycia polskiej szlachty; rozpoznaje dzieła sztuki pol-
skiego baroku.

5. OÊwiecenie, absolutyzm oÊwiecony i rewolucje XVIII w.
Uczeƒ:
1) wyjaÊnia polityczne, gospodarcze, społeczne, kultu-
rowe uwarunkowania oÊwiecenia europejskiego;

2) charakteryzuje główne idee europejskiego oÊwiece-
nia i rozpoznaje jego główne dokonania w myÊli poli-
tycznej, nauce, literaturze, sztuce i architekturze;

3) charakteryzuje absolutyzm oÊwiecony na przykła-
dach paƒstw sàsiadujàcych z Rzeczàpospolità;

4) charakteryzuje program modernizacji Rosji i rosyj-
skà ide´ imperium;

5) charakteryzuje parlamentaryzm angielski i rewo-
lucj´ przemysłowà w Anglii;

6) porównuje przyczyny oraz charakter rewolucji
amerykaƒskiej i francuskiej;

7) charakteryzuje specyfik´ okresu jakobiƒskiego
rewolucji francuskiej;

8) wskazuje najwa˝niejsze zmiany na mapie politycz-
nej Europy i Ameryki Północnej w XVIII w. oraz
wyjaÊnia ich przyczyny;

9) ocenia znaczenie rewolucji amerykaƒskiej i francuskiej
z perspektywy politycznej, gospodarczej i społecznej.

6. Rzeczpospolita w XVIII w. Reformy oÊwieceniowe i roz-
biory. Uczeƒ:
1) charakteryzuje polityk´ Rosji, Prus i Austrii wobec
Rzeczypospolitej i wskazuje przejawy osłabienia
suwerennoÊci paƒstwa polskiego;

2) charakteryzuje działania zmierzajàce do naprawy
Rzeczypospolitej i walk´ zbrojnà o utrzymanie nie-
podległoÊci w drugiej połowie XVIII w.;

3) charakteryzuje i ocenia dzieło Sejmu Wielkiego,
odwołujàc si´ do tekstu Konstytucji 3 maja;

4) opisuje i wyjaÊnia uwarunkowania wewn´trzne
i mi´dzynarodowe kolejnych rozbiorów Polski,
a tak˝e analizuje zmiany granic;

5) prezentuje oceny polskiej historiografii dotyczàce
rozbiorów, panowania Stanisława Augusta Ponia-
towskiego i przyczyn upadku Rzeczypospolitej;

6) wyjaÊnia specyfik´ polskiego oÊwiecenia; ocenia
dorobek kulturowy okresu stanisławowskiego,
z uwzgl´dnieniem reformy szkolnictwa;

7) synchronizuje najwa˝niejsze wydarzenia z dziejów
Polski w XVIII w. z wydarzeniami w Europie
i w Stanach Zjednoczonych.
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Wiek XIX.
1. Europa napoleoƒska. Uczeƒ:

1) opisuje kierunki i etapy podbojów Napoleona; cha-
rakteryzuje napoleoƒskà ide´ imperium;

2) wyjaÊnia êródła sukcesów i pora˝ek Napoleona
w polityce wewn´trznej i zagranicznej;

3) wyjaÊnia wpływ idei rewolucji francuskiej i wojen
okresu napoleoƒskiego na zmiany polityczne, spo-
łeczne i gospodarcze w Europie;

4) wskazuje przykłady i wyjaÊnia przyczyny zaanga-
˝owania si´ Polaków po stronie Napoleona;

5) charakteryzuje ustrój polityczny Ksi´stwa War-
szawskiego;

6) charakteryzuje decyzje kongresu wiedeƒskiego,
z uwzgl´dnieniem sprawy polskiej.

2. Europa i Stany Zjednoczone w epoce rewolucji przemy-
słowej. Uczeƒ:
1) charakteryzuje proces uprzemysłowienia paƒstw
europejskich i Stanów Zjednoczonych;

2) charakteryzuje rozwój terytorialny, gospodarczy oraz
przemiany społecznokulturowe w Stanach Zjedno-
czonych w XIX w.;

3) ocenia gospodarcze, społeczne, kulturowe i ekolo-
giczne skutki rewolucji przemysłowej.

3. Ideologie XIX w. Uczeƒ:
1) charakteryzuje i porównuje ideologie: konserwa-
tyzm, liberalizm, nacjonalizm, socjalizm utopijny,
marksizm i anarchizm;

2) wyjaÊnia zwiàzki pomi´dzy ideologiami liberalny-
mi i nacjonalistycznymi a europejskimi ruchami
niepodległoÊciowymi i zjednoczeniowymi, omawia
powstanie o niepodległoÊç Grecji, Wiosn´ Ludów,
zjednoczenie Włoch i Niemiec;

3) porównuje cele i charakter oraz ocenia polityczne
i społeczno-gospodarcze skutki zjednoczenia Włoch
i Niemiec;

4) charakteryzuje ró˝ne formy zorganizowanej dzia-
łalnoÊci robotników: zwiàzki zawodowe, partie poli-
tyczne oraz wyjaÊnia proces demokratyzacji,
z uwzgl´dnieniem przemian ustrojowych w Euro-
pie Zachodniej.

4. Walka o niepodległoÊç Polski w okresie niewoli narodowej.
Uczeƒ:
1) charakteryzuje i porównuje cele oraz metody poli-
tyki zaborców wobec społeczeƒstwa polskiego
w okresie niewoli narodowej;

2) rozpoznaje działania społeczeƒstwa sprzyjajàce roz-
wojowi to˝samoÊci narodowej;

3) wyjaÊnia przyczyny, charakter i skutki powstaƒ
narodowych;

4) prezentuje oceny polskiej historiografii dotyczàce
powstaƒ narodowych;

5) charakteryzuje koncepcje polityczno-społeczne
Wielkiej Emigracji XIX w. i ich wpływ na ̋ ycie poli-
tyczno-społeczne w trzech zaborach;

6) ocenia dorobek kultury polskiej XIX w. i jej wpływ
na kształtowanie si´ to˝samoÊci narodowej Polaków.

5. Społeczeƒstwo polskie w okresie zaborów w XIX
w. Uczeƒ:
1) wyjaÊnia wewn´trzne i zewn´trzne przyczyny
odmiennego rozwoju gospodarczego ziem polskich
w trzech zaborach;

2) analizuje struktur´ społeczeƒstwa w trzech zaborach,
z uwzgl´dnieniem mniejszoÊci narodowych i wyzna-
niowych, w tym ludnoÊci ˝ydowskiej;

3) wyjaÊnia przyczyny, charakter i skutki emigracji
w XIX w. oraz ocenia aktywnoÊç politycznà, militar-

nà i kulturalnà Polaków w Europie;
4) porównuje programy ruchu narodowego, ruchu
ludowego oraz partii socjalistycznych;

5) charakteryzuje wydarzenia rewolucyjne 1905–1907;
6) porównuje dynamik´ zmian gospodarczych i spo-
łecznych na ziemiach polskich z przemianami euro-
pejskimi oraz synchronizuje wydarzenia z historii
politycznej.

6. Europa i Êwiat w XIX w. Uczeƒ:
1) charakteryzuje kierunki przemian społecznych
i politycznych w paƒstwach europejskich oraz
w Stanach Zjednoczonych i w Japonii;

2) charakteryzuje system polityczny i społeczny impe-
rium rosyjskiego na tle przemian w XIX-wiecznej
Europie;

3) opisuje zasi´g i ekspansj´ kolonialnà Wielkiej Bryta-
nii, Francji, Niemiec, Rosji i Stanów Zjednoczonych;

4) analizuje polityczne, gospodarcze i społeczne przy-
czyny oraz nast´pstwa podbojów kolonialnych
paƒstw europejskich w Azji i Afryce;

5) charakteryzuje czynniki sprzyjajàce rozwojowi
badaƒ naukowych; rozpoznaje najwi´ksze osiàgni´-
cia nauki i techniki XIX w.;

6) rozpoznaje dorobek kulturowy XIX w.

Wiek XX.
1. I wojna Êwiatowa i rewolucje w Rosji. Uczeƒ:

1) wyjaÊnia genez´ I wojny Êwiatowej i opisuje charak-
ter działaƒ wojennych;

2) przedstawia genez´ i charakteryzuje przebieg rewo-
lucji rosyjskich w 1917 r.;

3) wyjaÊnia wpływ wydarzeƒ rewolucyjnych w Rosji
na przebieg I wojny Êwiatowej;

4) opisuje zmiany na mapie politycznej Europy i Êwia-
ta po I wojnie Êwiatowej;

5) omawia polskie orientacje polityczne oraz działal-
noÊç polskich formacji wojskowych w okresie
I wojny Êwiatowej;

6) wyjaÊnia zmiany zachodzàce w polityce mocarstw
wobec sprawy polskiej, w tym charakteryzuje stano-
wisko Rosji i Stanów Zjednoczonych.

2. Kryzys demokracji i systemy totalitarne. Uczeƒ:
1) wyjaÊnia przyczyny zwyci´stwa bolszewików
w Rosji oraz charakteryzuje najistotniejsze prze-
miany zachodzàce w ˝yciu społecznym, gospodar-
czym i politycznym w ZSRR do koƒca lat trzydzie-
stych XX w.;

2) wyjaÊnia społeczne, gospodarcze, polityczne i kul-
turowe uwarunkowania rzàdów autorytarnych
w Europie Ârodkowo-Wschodniej, faszyzmu wło-
skiego i nazizmu oraz charakteryzuje aktywnoÊç
mi´dzynarodowà Włoch i Niemiec w latach trzy-
dziestych XX w.;

3) porównuje systemy totalitarne oraz charakteryzu-
je ich imperialne cele;

4) prezentuje stanowiska nauk społecznych na temat
genezy i mechanizmów działania systemów totali-
tarnych;

5) ocenia polityk´ Êwiata zachodniego wobec totalita-
ryzmu nazistowskiego i komunizmu; wyjaÊnia
genez´ II wojny Êwiatowej.

3. Europa i Êwiat mi´dzy wojnami. Społeczeƒstwo, gospo-
darka, kultura. Uczeƒ:
1) charakteryzuje proces demokratyzacji społeczeƒstw
mi´dzywojennych i ustrojów politycznych, z uwzgl´d-
nieniem nast´pstw I wojny Êwiatowej, przemian
cywilizacyjnych, w tym kultury masowej;
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2) charakteryzuje ̋ ycie gospodarcze okresu mi´dzywojen-
nego i wyjaÊnia mechanizm wielkiego kryzysu gospo-
darczego oraz porównuje sposoby przezwyci´˝ania jego
skutków w Stanach Zjednoczonych i w Europie;

3) rozpoznaje dorobek kulturowy okresu mi´dzywo-
jennego.

4. Odbudowa niepodległoÊci i ˝ycie polityczne II Rzeczypo-
spolitej. Uczeƒ:
1) opisuje proces kształtowania si´ terytorium 
II Rzeczypospolitej, w tym powstanie wielkopolskie
i powstania Êlàskie oraz plebiscyty, a tak˝e wojn´
polskobolszewickà;

2) rozpoznaje charakterystyczne cechy ustroju II Rze-
czypospolitej w oparciu o konstytucje z 1921 i 1935 r.;

3) opisuje główne ugrupowania polityczne II Rzeczy-
pospolitej, ich aktywnoÊç w ˝yciu politycznym oraz
przywódców;

4) wyjaÊnia przyczyny kryzysu demokracji parlamen-
tarnej w II Rzeczypospolitej; charakteryzuje przy-
czyny i konsekwencje przewrotu majowego;

5) wyjaÊnia uwarunkowania polityki zagranicznej II
Rzeczypospolitej;

6) synchronizuje najwa˝niejsze wydarzenia z dziejów
Polski z wydarzeniami europejskimi.

5. II Rzeczpospolita. Społeczeƒstwo, gospodarka, kultu-
ra. Uczeƒ:
1) charakteryzuje i ocenia dorobek gospodarczy II
Rzeczypospolitej;

2) analizuje struktur´ społeczeƒstwa II Rzeczypospoli-
tej, w tym struktur´ narodowoÊciowo-wyznaniowà
oraz charakteryzuje polityk´ II Rzeczypospolitej
wobec mniejszoÊci narodowych i jej uwarunkowania;

3) charakteryzuje dorobek kulturowy II Rzeczypospolitej;
4) prezentuje oceny polskiej historiografii dotyczàce
II Rzeczypospolitej.

6. Europa i Êwiat podczas II wojny Êwiatowej. Uczeƒ:
1) opisuje główne etapy II wojny Êwiatowej i wskazu-
je przełomowe wydarzenia dla jej przebiegu;

2) wyjaÊnia uwarunkowania współpracy niemiecko-
-radzieckiej w latach 1939–1941 i jej konsekwencje
dla paƒstw i narodów Europy Ârodkowej;

3) charakteryzuje uwarunkowania militarne i politycz-
ne konferencji Wielkiej Trójki oraz ich ustalenia;

4) porównuje I i II wojn´ Êwiatowà – charakter działaƒ
wojennych i nast´pstwa obu konfliktów.

7. Europa pod okupacjà niemieckà i Holokaust. Uczeƒ:
1) charakteryzuje polityk´ III Rzeszy wobec społe-
czeƒstw okupowanej Europy, w tym nazistowski
plan eksterminacji ˚ydów oraz innych narodowo-
Êci i grup społecznych;

2) opisuje postawy Êydów wobec polityki ekstermina-
cji, w tym powstanie w getcie warszawskim, a tak˝e
opisuje postawy społeczeƒstwa polskiego wobec
Holokaustu;

3) ocenia stosunek społeczeƒstw i rzàdów Êwiata zachod-
niego oraz KoÊcioła katolickiego do Holokaustu. 

8. Okupacja niemiecka i radziecka na ziemiach polskich.
Uczeƒ:
1) opisuje przebieg i nast´pstwa wojny obronnej Pol-
ski w 1939 r.;

2) opisuje mi´dzynarodowe uwarunkowania działal-
noÊci polskiego rzàdu na wychodêstwie;

3) wskazuje podobieƒstwa i ró˝nice w polityce obu
okupantów wobec narodu polskiego;

4) opisuje organizacj´ polskiego paƒstwa podziemne-
go oraz ró˝ne formy ruchu oporu, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem działalnoÊci Armii Krajowej;

5) wyjaÊnia działania Stalina zmierzajàce do utworze-
nia komunistycznego oÊrodka władzy w Polsce;

6) wyjaÊnia uwarunkowania polityczne i charaktery-
zuje czyn zbrojny powstania warszawskiego;

7) synchronizuje najwa˝niejsze wydarzenia II wojny
Êwiatowej z dziejów Polski, Europy i Êwiata.

9. Europa i Êwiat w okresie rywalizacji ZSRR i Stanów
Zjednoczonych. Uczeƒ:
1) opisuje demograficzne, społeczno-gospodarcze
i polityczne skutki wojny;

2) rozpoznaje zmiany polityczne na mapie Europy
i Êwiata po II wojnie Êwiatowej;

3) wyjaÊnia genez´ zimnej wojny i rozpoznaje jej prze-
jawy w stosunkach pomi´dzy ZSRR a Stanami Zjed-
noczonymi;

4) charakteryzuje problem niemiecki po II wojnie
Êwiatowej;

5) wyjaÊnia cele utworzenia NATO i Układu War-
szawskiego oraz charakteryzuje te bloki militarne;

6) charakteryzuje proces integracji Europy Zachodniej;
7) wyjaÊnia cele utworzenia ONZ i charakteryzuje jego rol´
w rozwiàzywaniu problemów współczesnego Êwiata;

8) charakteryzuje przyczyny i skutki przełomowych
konfliktów zimnej wojny: wojny koreaƒskiej, kry-
zysu kubaƒskiego, wojny w Wietnamie i wojny
w Afganistanie;

9) wyjaÊnia êródła i rozwój konfliktu arabsko-izrael-
skiego po II wojnie Êwiatowej.

10. Rozpad systemu kolonialnego. Uczeƒ:
1) opisuje główne etapy procesu dekolonizacji Azji
i Afryki, z uwzgl´dnieniem Indii oraz Indochin;

2) opisuje zmiany na politycznej mapie Êwiata w wyni-
ku procesu dekolonizacji;

3) ocenia polityczne i społeczno-gospodarcze skutki
procesu dekolonizacji.

11. Chiny po II wojnie Êwiatowej. Uczeƒ:
1) opisuje główne etapy w dziejach komunistycznych Chin;
2) charakteryzuje maoistowskà odmian´ komunizmu;
3) charakteryzuje mi´dzynarodowà pozycj´ Chin
w okresie rywalizacji ZSRR i Stanów Zjednoczo-
nych oraz po rozpadzie ZSRR.

12. Europa Ârodkowo-Wschodnia po II wojnie Êwiatowej.
Uczeƒ:
1) charakteryzuje proces uzale˝niania paƒstw Euro-
py Ârodkowo-Wschodniej od ZSRR, z uwzgl´dnie-
niem sowietyzacji i stalinizacji;

2) wyjaÊnia przyczyny zmian w polityce zagranicznej
ZSRR i w polityce wewn´trznej paƒstw satelickich
ZSRR po 1956 r.;

3) charakteryzuje proces uniezale˝nienia si´ paƒstw
satelickich od ZSRR;

4) wyjaÊnia przyczyny rozpadu ZSRR i bloku wschod-
niego;

5) opisuje przeobra˝enia ustrojowe w paƒstwach Euro-
py Ârodkowo-Wschodniej i rozpoznaje charaktery-
styczne cechy procesu dekomunizacji w paƒstwach
bloku wschodniego po 1989 r.;

6) synchronizuje najwa˝niejsze wydarzenia z dziejów
Êwiata, Europy Zachodniej i Ârodkowo-Wschodniej
oraz Polski.

13. Polska w latach 1944-1948. Uczeƒ:
1) porównuje terytorium Polski powojennej z teryto-
rium II Rzeczypospolitej oraz analizuje polityczno-
społeczne i gospodarcze skutki zmiany granic;
2) charakteryzuje główne etapy przejmowania władzy
przez komunistów w Polsce, z uwzgl´dnieniem dzia-
łaƒ opozycji legalnej i podziemia antykomunistycz-
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nego; opisuje represje stosowane przez radziecki
i polski aparat bezpieczeƒstwa;

3) rozpoznaje charakterystyczne cechy okresu odbu-
dowy i przebudowy gospodarki, z uwzgl´dnieniem
reformy rolnej i nacjonalizacji przemysłu.

14. Polska w latach 1948–1956. Uczeƒ:
1) porównuje procesy stalinizacji paƒstwa polskiego
i paƒstw Europy Ârodkowo-Wschodniej;

2) charakteryzuje system polityczny i społeczno-gospo-
darczy Polski w okresie stalinowskim, z uwzgl´dnie-
niem Konstytucji z 1952 r.;

3) rozpoznaje charakterystyczne cechy gospodarki cen-
tralnie planowanej i ocenia jej skutki;

4) charakteryzuje zjawisko socrealizmu w literatu-
rze i sztuce.

15. Polska w latach 1956–1980. Uczeƒ:
1) charakteryzuje i porównuje etapy: 1956–1970
i 1970–1980;

2) wyjaÊnia przyczyny kryzysów społeczno-politycz-
nych: 1968 r., 1970 r., 1976 r. i 1980 r.;

3) charakteryzuje działalnoÊç opozycji w PRL-u;
4) charakteryzuje relacje paƒstwo-KoÊciół i ocenia rol´
KoÊcioła w ˝yciu społecznym;

5) charakteryzuje kultur´ i ˝ycie codzienne w Polsce
Ludowej.

16. Polska w latach 1980-1989. Uczeƒ:
1) wyjaÊnia ide´ SolidarnoÊci i jej wpływ na przemia-
ny społeczno-polityczne w Polsce;

2) charakteryzuje paƒstwo i społeczeƒstwo w czasie
stanu wojennego oraz ocenia społeczno-gospodar-
cze i polityczne skutki stanu wojennego;

3) opisuje przyczyny i skutki obrad „Okràgłego Stołu”;
4) prezentuje oceny polskiej historiografii dotyczàce
PRL-u.

17. Narodziny III Rzeczypospolitej. Uczeƒ:
1) wyjaÊnia mi´dzynarodowe i wewn´trzne uwarun-
kowania procesu odbudowy demokratycznego
paƒstwa po 1989 r.;

2) charakteryzuje proces reformowania gospodarki
polskiej;

3) ocenia dokonania III Rzeczypospolitej w polityce
zagranicznej.

18. Przemiany cywilizacyjne w drugiej połowie XX w. Uczeƒ:
1) charakteryzuje społeczno-gospodarcze i techniczne
skutki rewolucji naukowotechnicznej, rozpoznajàc
osiàgni´cia nauki i techniki drugiej połowy XX w.;

2) rozpoznaje charakterystyczne cechy kultury maso-
wej i elitarnej oraz przemiany obyczajowe drugiej
połowy XX w.;

3) charakteryzuje zjawisko kontrkultury i ruchy mło-
dzie˝owe w kulturze zachodniej;

4) charakteryzuje tendencje sakralizacyjne i desa-
kralizacyjne we współczesnym Êwiecie, oraz pro-
ces dostosowywania si´ KoÊcioła katolickiego do
wyzwaƒ współczesnoÊci.
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