
Temat Materiał nauczania Odniesienie do podstawy 
programowej. 

Uczeń: 

Elementy jednostki tematycznej 
w podręczniku 

Liczba 
godzin 

EUROPA I ŚWIAT PO 1815 ROKU 

1. Kongres wiedeoski • okoliczności zwołania kongresu 
wiedeoskiego i jego główni 
uczestnicy 
• przebieg obrad kongresowych 
• najważniejsze decyzje kongresu 
• powstanie Świętego Przymierza 
• znaczenie terminów: 
legitymizm, równowaga sił, 
restauracja, „sto dni” Napoleona, 
Związek Niemiecki, federacja, 
ancien régime, koncert 
mocarstw, ład wiedeoski (system 
kongresowy), Święte Przymierze 

- charakteryzuje decyzje 
kongresu wiedeoskiego, z 
uwzględnieniem sprawy polskiej 
(IV.1.6) 

*TG+ Zwołanie kongresu w 
Wiedniu 
*R+ Główni uczestnicy kongresu 
wiedeoskiego 
[TG] Przebieg obrad 
[C] Niewidzialna opieka 
Metternicha 
[WW+ Taoczący kongres 
[B] Klemens von Metternich 
*TŹ+ Tajny traktat austriacko-
francusko-brytyjski 
[B] Charles de Talleyrand 
*R+ „Sto dni” Napoleona 
[WW] Inne postanowienia 
kongresu 
[M] Europa po kongresie 
wiedeoskim 
*R+ Kongres wiedeoski w 
karykaturze 
[TG] Powstanie Świętego 
Przymierza 
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2. Europa po 
kongresie 
wiedeoskim 

• przeciwnicy ładu wiedeoskiego 
• bunty w paostwach włoskich 
• paostwa niemieckie po 
kongresie wiedeoskim 
• Francja w okresie restauracji 

- wyjaśnia związki pomiędzy 
ideologiami liberalnymi i 
nacjonalistycznymi a 
europejskimi ruchami 
niepodległościowymi i 

*TG+ Przeciwnicy ładu 
wiedeoskiego 
*TG+ Bunty w paostwach włoskich 
[R] Ruch karbonariuszy 
*TŹ+ Kongres w Weronie 
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• rewolucja lipcowa we Francji 
• Hiszpania po wojnach 
napoleooskich 
• Belgia – narodziny królestwa 
• znaczenie terminów: 
karbonariusze, Młode Włochy, 
Młoda Europa, burszowie, 
Związek Celny, ultrasi, 
ordonanse, karliści 

zjednoczeniowymi *…+ (IV.3.2) 
- charakteryzuje kierunki 
przemian społecznych i 
politycznych w paostwach 
europejskich *…+ (IV.6.1) 

*TG+ Paostwa niemieckie 
[R] Austria w dobie 
metternichowskiej 
[TG] Francja w okresie restauracji 
[M] Europa w latach 1815–1847 
[TG] Rewolucja lipcowa 
[B] Ludwik Filip I 
[R] Hiszpania po wojnach 
napoleooskich 
[TG] Belgia – narodziny królestwa 

3. Rewolucja 
przemysłowa 

• przyczyny rewolucji 
przemysłowej 
• postęp techniczny i rozwój 
przemysłu 
• Wielka Brytania w pierwszej 
połowie XIX wieku 
• rewolucja przemysłowa poza 
Wielką Brytanią 
• rozwój transportu 
• przemiany społeczne i 
polityczne 
• wynalazki pierwszej połowy XIX 
wieku 
• znaczenie terminów: rewolucja 
przemysłowa, akumulacja 
kapitału, pruska droga do 
kapitalizmu, dualizm 
ekonomiczny, gospodarka 
ekstensywna, klasa robotnicza, 
inteligencja 

- ocenia gospodarcze, społeczne, 
kulturowe i ekologiczne skutki 
rewolucji przemysłowej (IV.2.3) 
- charakteryzuje czynniki 
sprzyjające rozwojowi badao 
naukowych; rozpoznaje 
największe osiągnięcia nauki i 
techniki XIX w. (IV.6.5) 

[TG] Przyczyny rewolucji 
przemysłowej 
*TŹ+ Miasta przemysłowe w Anglii 
[R] Wielka Brytania w pierwszej 
połowie XIX wieku 
*TG+ Postęp techniczny i rozwój 
przemysłu 
*TG+ Rewolucja przemysłowa 
poza Wielką Brytanią 
*W+ Procentowy udział paostw w 
światowej produkcji 
przemysłowej 
*I+ Rozwój transportu 
*M+ Rewolucja przemysłowa w 
Europie 
*TG+ Przemiany społeczne i 
polityczne 
*R+ Wynalazki pierwszej połowy 
XIX wieku 
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4. Nowe idee • liberalizm 
• ideologia konserwatywna 
• początki ruchu robotniczego 
• działalnośd czartystów 
• socjalizm utopijny 

• narodziny komunizmu 
• budzenie się świadomości 
narodowej 
• znaczenie terminów: liberalizm, 
liberalizm ekonomiczny, 
leseferyzm, dialektyka, 
konserwatyzm, reakcjonizm, 
torysi, strajk, luddyści, związek 
zawodowy, czartyzm, socjalizm, 
socjalizm utopijny, falanster, 
komunizm, proletariat, marksiści 

- charakteryzuje i porównuje 
ideologie: konserwatyzm, 
liberalizm, nacjonalizm, socjalizm 
utopijny, marksizm i anarchizm 
(IV.3.1) 
- charakteryzuje różne formy 
zorganizowanej działalności 
robotników: związki zawodowe, 
partie polityczne oraz wyjaśnia 
proces demokratyzacji, z 
uwzględnieniem przemian 
ustrojowych w Europie 
Zachodniej (IV.3.4) 

[TG] Liberalizm 
[R] Dialektyka heglowska 
[TG] Ideologia konserwatywna 
*TŹ+ Rewolucja jako szatan 
*TG+ Początki ruchu robotniczego 
*R+ Działalnośd czartystów 
[TG] Socjalizm utopijny 
[TBK] Socjalizm utopijny Roberta 
Owena 
[WW] Falanstery 
[TG] Narodziny komunizmu 
*TG+ Budzenie się świadomości 
narodowej 
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5. Kultura pierwszej 
połowy XIX wieku 

• klasycyzm 
• romantyzm – duch epoki 
• literatura okresu romantyzmu 
• nowe mody i styl życia 
• muzyka i sztuki plastyczne 
• znaczenie terminów: klasycyzm, 
styl empire, romantyzm, 
orientalizm, dandyzm, 
korporacjonizm studencki, 
neogotyk, neoromanizm, 
eklektyzm 

- rozpoznaje dorobek kulturowy 
XIX w. (IV.6.6) 

[TG] Klasycyzm 
[WW] Styl empire 
[TG] Romantyzm – duch epoki 
[TG] Literatura okresu 
romantyzmu 
[B] George Gordon Byron 
[R] Powieściopisarki 
*TG+ Nowe mody i styl życia 
*R+ Moda pierwszej połowy XIX 
wieku 
[TG] Muzyka i sztuki plastyczne 
[I] Malarstwo romantyczne 
[R] Francisco Goya 

1 

6. Ameryka w • Ameryka Łacioska na początku - charakteryzuje proces *TG+ Ameryka Łacioska na 1 



pierwszej połowie 
XIX wieku 

XIX wieku 
• początki walki o niepodległośd 
w Ameryce Łacioskiej 
• dekolonizacja Ameryki 
Południowej 
• niepodległośd Brazylii 
• Meksyk i Ameryka Środkowa 
• Stany Zjednoczone na początku 
XIX wieku 
• wojny amerykaosko-
meksykaoskie 
• walki Amerykanów z Indianami 
• znaczenie terminów: Kreole, 
Metysi, libertadorzy, doktryna 
Monroego, izolacjonizm 

uprzemysłowienia paostw 
europejskich i Stanów 
Zjednoczonych (IV.2.1) 
- charakteryzuje rozwój 
terytorialny, gospodarczy oraz 
przemiany społeczno-kulturowe 
w Stanach Zjednoczonych w XIX 
w. (IV.2.2) 

początku XIX wieku 
[WW] Haiti 
*TG+ Początki walki o 
niepodległośd 
[TG] Dekolonizacja Ameryki 
Południowej 
*R+ Niepodległośd Brazylii 
[R] Libertadorzy 
*M+ Ameryka Łacioska w 
pierwszej połowie XIX wieku 
[R] Meksyk i Ameryka Środkowa 
[TG] Stany Zjednoczone na 
początku XIX wieku 
[M] Stany Zjednoczone i Meksyk 
w pierwszej połowie XIX wieku 
*TŹ+ Doktryna Monroego 
[R] Walki z Meksykiem 
[R] Walki z Indianami 

7. Wiosna Ludów • Europa w przededniu Wiosny 
Ludów 
• rewolucja lutowa we Francji 
• rewolucje w krajach 
niemieckich 
• rewolucja w Wiedniu i 
powstanie węgierskie 
• Wiosna Ludów we Włoszech 
• bilans Wiosny Ludów 
• znaczenie terminów: Wiosna 
Ludów, bonapartyści, bankiety, 
warsztaty narodowe, parlament 

- wyjaśnia związki pomiędzy 
ideologiami liberalnymi i 
nacjonalistycznymi a 
europejskimi ruchami 
niepodległościowymi i 
zjednoczeniowymi, omawia *…+ 
Wiosnę Ludów (IV.3.2) 
- charakteryzuje kierunki 
przemian społecznych i 
politycznych w paostwach 
europejskich *…+ (IV.6.1) 

[TG] Europa w przededniu 
Wiosny Ludów 
*R+ Kryzys ekonomiczny i głód 
[TG] Rewolucja lutowa we Francji 
*R+ Przejęcie władzy przez 
Ludwika Bonaparte 
[TG] Rewolucje w krajach 
niemieckich 
*TŹ+ Odezwa Fryderyka Wilhelma 
IV 
[R] Obrady parlamentu 
frankfurckiego 
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frankfurcki, konstytucja 
oktrojowana 

[TG] Rewolucja w Wiedniu 
*M+ Wiosna Ludów w Europie 
*R+ Powstanie węgierskie 
*TG+ Wiosna Ludów we Włoszech 
*TG+ Bilans Wiosny Ludów 

8. Rosja i Turcja w 
połowie XIX wieku 

• Bałkany na początku XIX wieku 
• wojna Greków o niepodległośd 
• imperium carów – „żandarm 
Europy” 
• powstanie dekabrystów 
• wojna krymska 
• odwilż posewastopolska w Rosji 
• znaczenie terminów: władyka, 
filhellenowie, dekabryści, 
panslawizm, odwilż 
posewastopolska, ziemstwa, 
samodzierżawie 

- wyjaśnia związki pomiędzy 
ideologiami liberalnymi i 
nacjonalistycznymi a 
europejskimi ruchami 
niepodległościowymi i 
zjednoczeniowymi, omawia 
powstanie o niepodległośd Grecji 
*…+ (IV.3.2) 
- charakteryzuje system 
polityczny i społeczny imperium 
rosyjskiego na tle przemian w 
XIX-wiecznej Europie (IV.6.2) 
- opisuje zasięg i ekspansję 
kolonialną Wielkiej Brytanii, 
Francji, Niemiec, Rosji i Stanów 
Zjednoczonych (IV.6.3) 

*TG+ Bałkany na początku XIX 
wieku 
*M+ Turcja w pierwszej połowie 
XIX wieku 
*TG+ Wojna Greków o 
niepodległośd 
*TŹ+ Odezwa księcia Aleksandra 
Ipsilantisa 
*TG+ Imperium carów – „żandarm 
Europy” 
[TBK] Aleksander I – car o dwóch 
obliczach? 
*R+ Powstanie dekabrystów 
[TG] Wojna krymska 
*R+ Armia walczących stron 
[M] Walki w basenie Morza 
Czarnego w latach 1853–1856 
[TG+ Odwilż posewastopolska w 
Rosji 
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POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI, SPRAWDZIAN I OMÓWIENIE WYNIKÓW 2 

POLACY W OKRESIE POWSTAO NARODOWYCH 

1. Ziemie polskie w 
latach 1815–1830 

• sprawa polska na kongresie 
wiedeoskim 
• podział ziem polskich po 
kongresie wiedeoskim 

- charakteryzuje decyzje 
kongresu wiedeoskiego, z 
uwzględnieniem sprawy polskiej 
(IV.1.6) 

[TG] Sprawa polska na kongresie 
wiedeoskim 
*TG+ Królestwo Polskie 
*R+ Podział ziem polskich 

1 (temat 
może byd 

omówiony 
z częścią 



• Królestwo Polskie 
• ziemie polskie pod 
panowaniem Prus 
• Królestwo Galicji i Lodomerii 
• Rzeczpospolita Krakowska 
• rozwój gospodarczy Królestwa 
Polskiego 
• gospodarka w zaborze pruskim 
i austriackim 
• kultura i oświata na ziemiach 
polskich w latach 1815–1830 
• znaczenie terminów: ziemie 
zabrane, Kongresówka, regulacja 

- charakteryzuje i porównuje cele 
oraz metody polityki zaborców 
wobec społeczeostwa polskiego 
w okresie niewoli narodowej 
(IV.4.1) 
- rozpoznaje działania 
społeczeostwa sprzyjające 
rozwojowi tożsamości narodowej 
(IV.4.2) 
- ocenia dorobek kultury polskiej 
XIX w. i jej wpływ na 
kształtowanie się tożsamości 
narodowej Polaków (IV.4.6) 

[R] Ziemie zabrane 
[TG] Ziemie polskie pod 
panowaniem Prus 
*TG+ Królestwo Galicji i Lodomerii 
[R] Rzeczpospolita Krakowska 
*TG+ Rozwój gospodarczy 
Królestwa Polskiego 
[M] Ziemie polskie w latach 
1815–1830 
[B] Franciszek Ksawery Drucki-
Lubecki 
*TŹ+ Wspieranie przemysłu 
[TG] Gospodarka w zaborze 
pruskim i austriackim 
*TG+ Kultura i oświata na 
ziemiach polskich w latach 1815–
1830 
*R+ Zakład Narodowy im. 
Ossolioskich we Lwowie 

tematu 2) 

2. Geneza powstania 
listopadowego 

• konstytucja a realna władza w 
Królestwie Polskim 
• legalna opozycja polityczna 
• początki działalności spiskowej 
• Wolnomularstwo Narodowe i 
Towarzystwo Patriotyczne 
• Królestwo Polskie w przededniu 
powstania 
• znaczenie terminu: kaliszanie 

- charakteryzuje i porównuje cele 
oraz metody polityki zaborców 
wobec społeczeostwa polskiego 
w okresie niewoli narodowej 
(IV.4.1) 
- rozpoznaje działania 
społeczeostwa sprzyjające 
rozwojowi tożsamości narodowej 
(IV.4.2) 
- wyjaśnia przyczyny, charakter i 
skutki powstao narodowych 

*TG+ Konstytucja a realna władza 
w Królestwie Polskim 
*R+ Wielki książę Konstanty 
*TŹ+ Konstytucja Królestwa 
Polskiego 
[TG] Legalna opozycja polityczna 
*R+ Początki działalności 
spiskowej 
[TG] Wolnomularstwo Narodowe 
i Towarzystwo Patriotyczne 
*B+ Walerian Łukasioski 

1 (temat 
może byd 

omówiony 
z częścią 

tematu 1 i 
3) 



(IV.4.3) 
- prezentuje oceny polskiej 
historiografii i dotyczące powstao 
narodowych (IV.4.4) 

*TG+ Królestwo Polskie w 
przededniu powstania 
*TBK+ Współpracowad czy 
walczyd? 
*R+ Armia Królestwa Polskiego 

3. Powstanie 
listopadowe 

• wybuch powstania 
• od prób porozumienia do 
detronizacji 
• wojna polsko-rosyjska 
• powstanie listopadowe na 
arenie międzynarodowej 
• walki na ziemiach zabranych 
• upadek powstania 

• czy powstanie listopadowe 
miało szanse powodzenia? 
• udział kobiet w powstaniu 
listopadowym 
• znaczenie terminów: noc 
listopadowa, belwederczycy, 
dyktator 

- wyjaśnia przyczyny, charakter i 
skutki powstao narodowych 
(IV.4.3) 
- prezentuje oceny polskiej 
historiografii dotyczące powstao 
narodowych (IV.4.4) 

[TG] Wybuch powstania 
*TG+ Od prób porozumienia do 
detronizacji 
[B] Piotr Wysocki 
*TŹ+ Detronizacja Mikołaja I 
[TG] Wojna polsko-rosyjska 
[M] Powstanie listopadowe 
1830–1831 
*I+ Bitwy i dowódcy powstania 
listopadowego 
[R] Powstanie listopadowe na 
arenie międzynarodowej 
[TG] Upadek powstania 
[R] Walki na ziemiach zabranych 
[TBK] Czy powstanie listopadowe 
miało szanse powodzenia? 
[R] Kobiety powstania 

1 (temat 
może byd 

omówiony 
z częścią 

tematu 2) 

4. Wielka Emigracja • emigracja popowstaniowa 
• życie polityczne emigrantów 
• działania międzynarodowe 
Hotelu Lambert 
• pozostałe ośrodki życia 
emigracyjnego 
• kultura polska na emigracji 
• emigracja po Wiośnie Ludów 

- charakteryzuje koncepcje 
polityczno-społeczne Wielkiej 
Emigracji XIX w. i ich wpływ na 
życie polityczno-społeczne w 
trzech zaborach (IV.4.5) 
- ocenia dorobek kultury polskiej 
XIX w. i jej wpływ na 
kształtowanie się tożsamości 

[TG] Emigracja popowstaniowa 
*R+ Zsyłka w głąb Rosji 
[M] Emigracja Polaków po 
powstaniu listopadowym 
*TG+ Życie polityczne emigrantów 
[B] Joachim Lelewel 
[B] Adam Jerzy Czartoryski 
*TŹ+ Wielki Manifest TDP 
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• znaczenie terminów: zsyłka, 
katorga, Wielka Emigracja, 
emisariusz 

narodowej Polaków (IV.4.6) 
- wyjaśnia przyczyny, charakter i 
skutki emigracji w XIX w. oraz 
ocenia aktywnośd polityczną, 
militarną i kulturalną Polaków w 
Europie (IV.5.3) 

*R+ Działania międzynarodowe 
Hotelu Lambert 
*TG+ Pozostałe ośrodki życia 
emigracyjnego 
[TG] Emigracja po Wiośnie Ludów 
[R] Kultura polska na emigracji 
[C] Adampol 

5. Ziemie polskie w 
latach 1831–1846 

• ucisk popowstaniowy w 
Królestwie Polskim 
• likwidacja odrębności 
Królestwa Polskiego 
• międzynarodowe reperkusje 
powstania listopadowego 
• sytuacja na ziemiach zabranych 
i pod zaborem austriackim 
• początki pracy organicznej 
• konspiracja na ziemiach 
polskich 
• powstanie krakowskie 1846 
roku 
• rabacja galicyjska 
• znaczenie terminów: 
rusyfikacja, cytadela, Statut 
Organiczny, „noc 
paskiewiczowska”, gubernia, 
germanizacja, praca organiczna, 
rabacja galicyjska 

- charakteryzuje i porównuje cele 
oraz metody polityki zaborców 
wobec społeczeostwa polskiego 
w okresie niewoli narodowej 
(IV.4.1) 
- rozpoznaje działania 
społeczeostwa sprzyjające 
rozwojowi tożsamości narodowej 
(IV.4.2) 
- wyjaśnia przyczyny, charakter i 
skutki powstao narodowych 
(IV.4.3) 
- prezentuje oceny polskiej 
historiografii dotyczące powstao 
narodowych (IV.4.4) 

[TG] Ucisk popowstaniowy w 
Królestwie Polskim 
*R+ Międzynarodowe reperkusje 
powstania listopadowego 
[W] Partyzantka Zaliwskiego 
*TG+ Likwidacja odrębności 
Królestwa Polskiego 
[R] Sytuacja na ziemiach 
zabranych 
*TG+ Początki pracy organicznej 
[R] Ziemie zaboru austriackiego 
[TG] Konspiracja na ziemiach 
polskich 
[B] Szymon Konarski 
[M] Ziemie polskie po 1831 roku 
*TŹ+ Złota książeczka Piotra 
Ściegiennego 
[TG] Powstanie krakowskie w 
1846 roku 
[R] Rabacja galicyjska 
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6. Wiosna Ludów i 
odwilż 
posewastopolska 

• Wiosna Ludów w zaborze 
pruskim 
• powstanie wielkopolskie 1848 

- charakteryzuje i porównuje cele 
oraz metody polityki zaborców 
wobec społeczeostwa polskiego 

*TG+ Wiosna Ludów w zaborze 
pruskim 
[R] Powstanie wielkopolskie 1848 

1 



roku 
• działalnośd Polaków w 
Królestwie Pruskim, na Śląsku i 
Pomorzu po 1848 roku 
• Wiosna Ludów w zaborze 
austriackim 
• skutki Wiosny Ludów w Galicji 
• początki ukraioskiego ruchu 
narodowego 
• Polacy podczas europejskiej 
Wiosny Ludów 
• odwilż posewastopolska w 
Królestwie Polskim 
• znaczenie terminów: serwituty, 

asymilacja 

w okresie niewoli narodowej 
(IV.4.1) 
- rozpoznaje działania 
społeczeostwa sprzyjające 
rozwojowi tożsamości narodowej 
(IV.4.2) 
- wyjaśnia przyczyny, charakter i 
skutki powstao narodowych 
(IV.4.3) 
- prezentuje oceny polskiej 
historiografii dotyczące powstao 
narodowych (IV.4.4) 

roku 
*TG+ Polacy w Królestwie Pruskim 
po 1848 roku 
*R+ Polacy na Śląsku i Pomorzu 
[M] Ziemie polskie podczas 
Wiosny Ludów 
*TG+ Wiosna Ludów w zaborze 
austriackim 
*TG+ Skutki Wiosny Ludów w 
Galicji 
*R+ Początki ukraioskiego ruchu 
narodowego 
[R] Polacy podczas europejskiej 
Wiosny Ludów 
[TG] Odwilż posewastopolska w 
Królestwie Polskim 
[B] Leopold Kronenberg 
*TŹ+ Przemówienie cara 
Aleksandra II 

7. Powstanie 
styczniowe 

• demonstracje patriotyczne i 
„polskie czasy” 
• próba kompromisu i 
przygotowania do powstania 
• wybuch powstania 
styczniowego 
• przebieg walk powstaoczych 
• sprawa polska na arenie 
międzynarodowej 
• bilans zmagao powstaoczych 
• powstanie styczniowe na 

- charakteryzuje i porównuje cele 
oraz metody polityki zaborców 
wobec społeczeostwa polskiego 
w okresie niewoli narodowej 
(IV.4.1) 
- rozpoznaje działania 
społeczeostwa sprzyjające 
rozwojowi tożsamości narodowej 
(IV.4.2) 
- wyjaśnia przyczyny, charakter i 
skutki powstao narodowych 

[TG] Demonstracje patriotyczne i 
„polskie czasy” 
*R+ Żałoba narodowa i stan 
oblężenia 
*TG+ Próba kompromisu i 
przygotowania do powstania 
[B] Aleksander Wielopolski 
[TG] Wybuch powstania 
[M] Powstanie styczniowe 
*TŹ+ Manifest Tymczasowego 
Rządu Narodowego 
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ziemiach zabranych 
• znaczenie terminów: 
millenerzy, „biali”, rewolucja 
moralna, „czerwoni”, tajne 
paostwo polskie, branka, partia 
powstaocza, żuawi śmierci 

(IV.4.3) 
- prezentuje oceny polskiej 
historiografii dotyczące powstao 
narodowych (IV.4.4) 

[TG] Przebieg walk 
*R+ Siły walczących stron 
[B] Romuald Traugutt 
[TG] Sprawa polska na arenie 
międzynarodowej 
[R] Powstanie na ziemiach 
zabranych 
*TG+ Bilans zmagao 

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI, SPRAWDZIAN I OMÓWIENIE WYNIKÓW 2 

ŚWIAT W LATACH 1860–1914 

1. Stany Zjednoczone 
w drugiej połowie 
XIX wieku 

• dualizm społeczno-
ekonomiczny Stanów 
Zjednoczonych 
• problem niewolnictwa 
• wybuch wojny domowej 
• wojna secesyjna 
• skutki wojny secesyjnej 
• USA w drugiej połowie XIX 
wieku 
• znaczenie terminów: 
osadnictwo farmerskie, plantacja, 
Jankesi, abolicjonizm, secesja, 
Unia, Konfederacja, wojna 
totalna, Ku-Klux-Klan, 
izolacjonizm, eksterminacja 

- charakteryzuje rozwój 
terytorialny, gospodarczy oraz 
przemiany społeczno-kulturowe 
w Stanach Zjednoczonych w XIX 
w. (IV.2.2) 
- charakteryzuje kierunki 
przemian społecznych i 
politycznych w paostwach 
europejskich oraz w Stanach 
Zjednoczonych i w Japonii (IV.6.1) 

*TG+ Dualizm społeczno-
ekonomiczny Stanów 
Zjednoczonych 
[C] Sprawa Dreda Scotta 
[R] Problem niewolnictwa 
[TG] Wybuch wojny domowej 
[B] Abraham Lincoln 
[TG] Wojna secesyjna 
*R+ Armie walczących stron 
*R+ Dowódcy walczących stron 
[M] Wojna secesyjna 
[TG] Skutki wojny secesyjnej 
[WW] Ku-Klux-Klan 
*TG+ USA w drugiej połowie XIX 
wieku 
[M] Stany Zjednoczone w drugiej 
połowie XIX wieku 
*R+ Koncentracja przemysłu w 
USA 

1 

2. Zjednoczenie • różne koncepcje zjednoczenia - wyjaśnia związki pomiędzy *TG+ Różne koncepcje 1 



Włoch Włoch 
• polityka Cavoura wobec Francji 
• polityka zagraniczna II 
Cesarstwa 
• wojna z Austrią 
• zjednoczenie kraju 
• powstanie Królestwa Włoch 
• znaczenie terminów: 
risorgimento, Czerwony Krzyż, 
„wyprawa tysiąca”, „czerwone 
koszule”, bersalierzy 

ideologiami liberalnymi i 
nacjonalistycznymi a 
europejskimi ruchami 
niepodległościowymi i 
zjednoczeniowymi, omawia *…+ 
zjednoczenie Włoch *…+ (IV.3.2); 
- porównuje cele i charakter oraz 
ocenia polityczne i społeczno-
gospodarcze skutki zjednoczenia 
Włoch i Niemiec (IV.3.3) 

zjednoczenia Włoch 
[TG] Polityka Cavoura wobec 
Francji 
[B] Camillo Cavour 
[R] Polityka zagraniczna II 
Cesarstwa 
*TG+ Wojna z Austrią 
*WW+ Czerwony Krzyż 
*M+ Zjednoczenie Włoch 
[TG] Zjednoczenie kraju 
[B] Giuseppe Garibaldi 
*TG+ Powstanie Królestwa Włoch 
*TŹ+ Mowa tronowa Wiktora 
Emanuela II 

3. Zjednoczenie 
Niemiec i powstanie 
Austro-Węgier 

• koncepcje zjednoczenia 
Niemiec 
• wojny z Danią i Austrią 
• wojna francusko-pruska 
• powstanie II Rzeszy 
• powstanie dualistycznej 
monarchii austro-węgierskiej 
• znaczenie terminów: Związek 
Północnoniemiecki, depesza 
emska, „żelazny kanclerz” 

- wyjaśnia związki pomiędzy 
ideologiami liberalnymi i 
nacjonalistycznymi a 
europejskimi ruchami 
niepodległościowymi i 
zjednoczeniowymi, omawia *…+ 
zjednoczenie *…+ Niemiec (IV.3.2) 
- porównuje cele i charakter oraz 
ocenia polityczne i społeczno-
gospodarcze skutki zjednoczenia 
Włoch i Niemiec (IV.3.3) 
- charakteryzuje kierunki 
przemian społecznych i 
politycznych w paostwach 
europejskich *…+ (IV.6.1) 

[M] Zjednoczenie Niemiec 
[TG] Wojna francusko-pruska 
*TŹ+ Depesza emska 
[TBK] Bismarck – genialny 
dyplomata czy brutalny 
prowokator? 
[R] Powstanie II Rzeszy 
[TG] Powstanie dualistycznej 
monarchii austro-węgierskiej 
*W+ Struktura narodowościowa 
Austro-Węgier w 1914 r. 

1 

4. Kolonializm • nowa fala kolonializmu - opisuje zasięg i ekspansję [TG] Nowa fala kolonializmu 1 



• kolonizacja Afryki 
• konflikty kolonialne w Afryce 
• posiadłości europejskie w Azji 
• potęga imperium brytyjskiego 
• walka o wpływy w Chinach 
• światowe szlaki handlowe 
• znaczenie terminów: 
kolonializm, mahdi, Burowie, pax 
Britannica 

kolonialną Wielkiej Brytanii, 
Francji, Niemiec, Rosji i Stanów 
Zjednoczonych (IV.6.3) 
- analizuje polityczne, 
gospodarcze i społeczne 
przyczyny oraz następstwa 
podbojów kolonialnych paostw 
europejskich w Azji i Afryce 
(IV.6.4) 

*TŹ+ Brzemię białego człowieka 
[TG] Kolonizacja Afryki 
*WW+ Odkrywcy Czarnego Lądu 
[R] Konflikty kolonialne w Afryce 
[M] Afryka w XIX wieku 
[R] Burowie w Afryce 
Południowej 
*TG+ Posiadłości europejskie w 
Azji 
*I+ Imperium, nad którym nie 
zachodzi słooce 
*R+ Powstanie sipajów w Indiach 
*TG+ Walka o wpływy w Chinach 
*M+ Posiadłości kolonialne i szlaki 
handlowe około 1900 roku 
[R] Szlaki handlowe 

5. Nowy podział 
polityczny świata 

• Europa pod koniec XIX wieku 
• wojna rosyjsko-turecka 
• kongres berlioski 
• Stany Zjednoczone na 
przełomie wieków 
• Japonia – mocarstwo azjatyckie 
• wojny burskie 
• wojna rosyjsko-japooska 
• znaczenie terminów: 
militaryzm, „sojusz trzech 
cesarzy”, nawalizm, polityka 
otwartych drzwi, dyplomacja 
dolarowa, szogun, epoka Meiji, 
obóz koncentracyjny 

- charakteryzuje kierunki 
przemian *…+ politycznych w 
paostwach europejskich oraz w 
Stanach Zjednoczonych i w 
Japonii (IV.6.1) 
- opisuje zasięg i ekspansję 
kolonialną Wielkiej Brytanii, 
Francji, Niemiec, Rosji i Stanów 
Zjednoczonych (IV.6.3) 
- analizuje polityczne, 
gospodarcze i społeczne 
przyczyny oraz następstwa 
podbojów kolonialnych paostw 
europejskich w Azji i Afryce 

[TG] Europa pod koniec XIX wieku 
[TG] Wojna rosyjsko-turecka 
*M+ Bałkany w latach 1877–1878 
*R+ Kongres berlioski 
[TG] Stany Zjednoczone 
[R] Japonia – mocarstwo 
azjatyckie 
[TG] Wojny burskie 
[TG] Wojna rosyjsko-japooska 
*R+ Powstanie bokserów w 
Chinach 
*M+ Daleki Wschód na przełomie 
XIX i XX wieku 
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(IV.6.4) 

6. Epoka węgla i stali • przemiany w rolnictwie 
• rozwój nauk przyrodniczych 
• rozwój przemysłu 
• zmiany w transporcie i 
komunikacji 
• era elektryczności 
• rozwój telekomunikacji 
• stare i nowe potęgi 
gospodarcze 
• migracje 
• znaczenie terminów: 
melioracja, płodozmian, teoria 
ewolucji, asymilacja, melting pot 

- charakteryzuje kierunki 
przemian społecznych *…+ w 
paostwach europejskich oraz w 
Stanach Zjednoczonych i w 
Japonii (IV.6.1) 
- charakteryzuje czynniki 
sprzyjające rozwojowi badao 
naukowych; rozpoznaje 
największe osiągnięcia nauki i 
techniki XIX w. (IV.6.5) 

[TG] Przemiany w rolnictwie 
*W+ Wydajnośd rolnictwa na 
początku XX w. 
*TG+ Rozwój nauk przyrodniczych 
[R] Teoria ewolucji 
*B+ Maria Skłodowska-Curie 
*TG+ Rozwój przemysłu 
*R+ Produkcja stali i surówki 
żelaza 
*I+ Nowe środki transportu 
[TG] Zmiany w transporcie i 
komunikacji 
*TG+ Era elektryczności 
*R+ Rozwój telekomunikacji 
*TG+ Stare i nowe potęgi 
gospodarcze 
[R] Nagroda Nobla 
*W+ Udział poszczególnych 
paostw w światowej produkcji 
przemysłowej 
[TG] Migracje 
*M+ Migracje ludności w XIX 
wieku 

1 

7. Przemiany 
ustrojowe i nowe 
ideologie 

• upowszechnienie się systemów 
demokratycznych 
• rozwój partii politycznych i 
podział ideologiczny 
systemów partyjnych 
• anarchiści i syndykaliści 

- charakteryzuje i porównuje 
ideologie: konserwatyzm, 
liberalizm, nacjonalizm, socjalizm 
utopijny, marksizm i anarchizm 
(IV.3.1) 
- charakteryzuje różne formy 

*TG+ Upowszechnienie się 
systemów demokratycznych 
[R] Prawa wyborcze 
*TG+ Rozwój partii politycznych 
*R+ Podział ideologiczny 
systemów partyjnych 
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• I Międzynarodówka 
• Komuna Paryska 
• socjaldemokracja i komunizm 
• chrześcijaoska demokracja 
• nacjonalizm 
• syjonizm 
• znaczenie terminów: 
demokratyzacja, partia 
polityczna, wigowie, torysi, 
anarchizm, syndykalizm, 
proletariusze, komunizm, 
laicyzacja, komunardzi, pluralizm, 
nacjonalizacja, rewizjonizm, 
reformizm, socjaldemokracja, 
mienszewicy, bolszewicy, 
społeczna nauka Kościoła, 
chadecja, nacjonalizm, darwinizm 
społeczny, syjonizm, 
antysemityzm, szowinizm 

zorganizowanej działalności 
robotników: związki zawodowe, 
partie polityczne oraz wyjaśnia 
proces demokratyzacji, z 
uwzględnieniem przemian 
ustrojowych w Europie 
Zachodniej (IV.3.4) 

*R+ Anarchiści i syndykaliści 
*TG+ I Międzynarodówka 
*B+ Michaił Bakunin 
*TBK+ Spór miedzy Marksem a 
Bakuninem 
[TG] Komuna Paryska 
[WW] Polacy podczas Komuny 
Paryskiej 
[TG] Socjaldemokracja i 
komunizm 
[R] Powstanie partii 
socjalistycznych 
*WW+ Święto Pracy 
*TG+ Chrześcijaoska demokracja 
*R+ „Papież robotników” 
[TG] Nacjonalizm 
[R] Syjonizm 

8. Piękna epoka • rozwój cywilizacyjny i zmiany w 
życiu codziennym 
• zmiany w miastach 
• rozwój medycyny i higieny 
• emancypacja kobiet 
• upowszechnienie oświaty 
• rozwój czytelnictwa i literatura 
• malarstwo i architektura 
przełomu wieków 
• kultura masowa i 
upowszechnienie sportu 

- charakteryzuje kierunki 
przemian społecznych *…+ w 
paostwach europejskich oraz w 
Stanach Zjednoczonych *…+ 
(IV.6.1) 
- rozpoznaje dorobek kulturowy 
XIX w. (IV.6.6) 

*TG+ Rozwój cywilizacyjny i 
zmiany w życiu codziennym 
[R] Zmiany w miastach 
*TG+ Rozwój medycyny i higieny 
[TG] Emancypacja kobiet 
[R+ Oświata 
*TG+ Rozwój czytelnictwa i 
literatura 
[R] Filozofia 
[TG] Malarstwo i architektura 
[I] Od realizmu do secesji 
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• znaczenie terminów: 
mikrobiologia, antyseptyka, 
emancypacja, sufrażystki, 
realizm, naturalizm, 
impresjonizm, postimpresjonizm, 
symbolizm, akademizm, 
historyzm, eklektyzm, secesja, 
kultura masowa 

[TG] Kultura masowa i 
upowszechnienie sportu 
*R+ Igrzyska nowożytne 

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI, SPRAWDZIAN I OMÓWIENIE WYNIKÓW 2 

ZIEMIE POLSKIE W LATACH 1864–1914 

1. Ziemie polskie po 
powstaniu 
styczniowym 

• represje po upadku powstania 
styczniowego 
• prześladowania Kościoła 
katolickiego i unickiego 
• Kulturkampf w zaborze pruskim 
• germanizacja 
• Hakata i ustawa kagaocowa 
• autonomia galicyjska 
• system polityczny Galicji w 
dobie autonomii 
• znaczenie terminów: generał-
gubernator, „noc 
apuchtinowska”, tajne komplety, 
Kulturkampf, rugi pruskie 

- charakteryzuje i porównuje cele 
oraz metody polityki zaborców 
wobec społeczeostwa polskiego 
w okresie niewoli narodowej 
(IV.4.1) 
- rozpoznaje działania 
społeczeostwa sprzyjające 
rozwojowi tożsamości narodowej 
(IV.4.2) 
- wyjaśnia *…+ skutki powstao 
narodowych (IV.4.3) 
- *…+ synchronizuje wydarzenia z 
historii politycznej (IV.5.6) 
- wyjaśnia wewnętrzne i 
zewnętrzne przyczyny 
odmiennego rozwoju 
gospodarczego ziem polskich w 
trzech zaborach (IV.5.1) 

[TG] Represje po upadku 
powstania styczniowego 
*R+ Prześladowania Kościoła 
katolickiego 
*TŹ+ Rusyfikacja oświaty 
*TG+ Zabór pruski – Kulturkampf 
[TG] Germanizacja 
*R+ Hakata i ustawa kagaocowa 
*R+ Wóz Drzymały 
[TG] Autonomia galicyjska 
[R] System polityczny Galicji w 
dobie autonomii 
*TŹ+ Adres Sejmu Galicyjskiego do 
cesarza Austrii 

1 (temat 
może byd 

omówiony 
z tematem 

2) 

2. Przemiany 
społeczne i 

• pozytywizm 
• pozytywizm warszawski 

- wyjaśnia wewnętrzne i 
zewnętrzne przyczyny 

[TG] Pozytywizm 
*B+ Aleksander Świętochowski 

1 (temat 
może byd 



gospodarcze na 
ziemiach polskich 

• rozwój przemysłu na ziemiach 
polskich 
• przemiany na wsi 
• sytuacja Polaków w 
poszczególnych zaborach 
• znaczenie terminów: 
pozytywizm, praca organiczna, 
praca u podstaw 

odmiennego rozwoju 
gospodarczego ziem polskich w 
trzech zaborach (IV.5.1) 
- analizuje strukturę 
społeczeostwa w trzech 
zaborach, z uwzględnieniem 
mniejszości narodowych i 
wyznaniowych, w tym ludności 
żydowskiej (IV.5.2) 
- wyjaśnia przyczyny, charakter i 
skutki emigracji w XIX w. oraz 
ocenia aktywnośd polityczną, 
militarną i kulturalną Polaków w 
Europie (IV.5.3) 
- porównuje dynamikę zmian 
gospodarczych i społecznych na 
ziemiach polskich z przemianami 
europejskimi *…+ (IV.5.6) 

[R] Pozytywizm warszawski 
*TG+ Rozwój przemysłu na 
ziemiach polskich 
*R+ Łódź – „polski Manchester” 
[M] Gospodarka na ziemiach 
polskich w drugiej połowie XIX 
wieku 
[TG] Przemiany na wsi 
[R] Struktura agrarna ziem 
polskich na przełomie XIX i XX 
wieku 
*TG+ Sytuacja Polaków w 
poszczególnych zaborach 
*W+ Podział ludności Galicji 
według kryterium językowego 
(1910 r.) 
*W+ Podział ludności Galicji 
według kryterium wyznaniowego 
(1910 r.) 

omówiony 
z tematem 

1) 

3. Nowe nurty 
polityczne 

• powstanie partii masowych 
• początki ruchu socjalistycznego 
• socjalizm niepodległościowy 
• socjaliści w Galicji i w zaborze 
pruskim 
• ruch narodowy 
• ruch ludowy 
• znaczenie terminów: statut, 
program polityczny, endecja 

- porównuje programy ruchu 
narodowego, ruchu ludowego 
oraz partii socjalistycznych 
(IV.5.4) 
- porównuje dynamikę zmian *…+ 
społecznych na ziemiach polskich 
z przemianami europejskimi oraz 
synchronizuje wydarzenia z 
historii politycznej (IV.5.6) 

[TG] Powstanie partii masowych 
*TG+ Początki ruchu 
socjalistycznego 
*B+ Ludwik Waryoski 
*TG+ Socjalizm niepodległościowy 
*R+ Przeciw niepodległości Polski 
*TŹ+ Program paryski 
*R+ Socjaliści w Galicji i w zaborze 
pruskim 
*R+ Podział ruchu socjalistycznego 
w zaborze rosyjskim 

1 (temat 
może byd 

omówiony 
z tematem 

4)  



[TG] Ruch narodowy 
[B] Roman Dmowski 
[TG] Ruch ludowy 
[R] Partie ludowe w zaborze 
austriackim i rosyjskim 

4. Rewolucja 1905 r. • wybuch rewolucji w Rosji 
• Polacy wobec rosyjskiej 
rewolucji 
• rewolucja na ziemiach polskich 
• polityka władz carskich 
• skutki rewolucji 
• zmiany na polskiej scenie 
politycznej 
• znaczenie terminów: krwawa 
niedziela, powstanie łódzkie, 
reakcja stołypinowska 

- charakteryzuje wydarzenia 
rewolucyjne 1905–1907 (IV.5.5) 
- *…+ synchronizuje wydarzenia z 
historii politycznej (IV.5.6) 
- prezentuje oceny polskiej 
historiografii i dotyczące powstao 
narodowych (IV.4.4) 
- charakteryzuje system 
polityczny i społeczny imperium 
rosyjskiego na tle przemian w 
XIX-wiecznej Europie (IV.6.2) 

[TG] Wybuch rewolucji w Rosji 
[R] Krwawa niedziela 
[TG] Polacy wobec rewolucji 
*R+ Piłsudski i Dmowski w Japonii 
[TG] Rewolucja na ziemiach 
polskich 
*R+ Powstanie łódzkie 
[R] Organizacja Bojowa PPS 
[M] Rewolucja 1905–1907 na 
ziemiach polskich 
*TŹ] Raport o wydarzeniach w 
Zagłębiu Dąbrowskim 
*TG+ Polityka władz carskich 
*C+ „Krawat Stołypina” 
[TG] Skutki rewolucji 
*TBK+ Bid się czy nie bid? A jeśli 
tak, to o co? 
[R] Zmiany na polskiej scenie 
politycznej 

1 (temat 
może byd 

omówiony 
z tematem 

3) 

5. Pozytywizm i 
Młoda Polska 

• kultura w drugiej połowie XIX 
wieku 
• twórcy pozytywistyczni 
• Żydzi polscy – między 
asymilacją a odrębnością 
• nauka ponad zaborami 

- analizuje strukturę 
społeczeostwa w trzech 
zaborach, z uwzględnieniem 
mniejszości narodowych i 
wyznaniowych, w tym ludności 
żydowskiej (IV.5.2) 

*TG+ Kultura w drugiej połowie 
XIX wieku 
*R+ Twórcy pozytywistyczni 
*TG+ Żydzi polscy – między 
asymilacją a odrębnością 
[R] Nauka ponad zaborami 

1 



• rola historii 
• malarstwo historyczne ku 
pokrzepieniu serc 
• kultura Młodej Polski 

• teatr, kabaret, film 
• znaczenie terminów: 
pozytywizm, szkoła warszawska, 
szkoła krakowska, staoczycy, 
trójlojalizm, Młoda Polska, 
neoromantyzm, filister 

- prezentuje oceny polskiej 
historiografii i dotyczące powstao 
narodowych (IV.4.4) 
- ocenia dorobek kultury polskiej 
XIX w. i jej wpływ na 
kształtowanie się tożsamości 
narodowej Polaków (IV.4.6) 
- *…+ ocenia aktywnośd *…+ 
kulturalną Polaków w Europie 
(IV.5.3) 

[TG] Rola historii 
*TŹ+ Przyczyny upadku 
Rzeczpospolitej 
*WW+ Staoczycy 
[R] Ku pokrzepieniu serc – 
malarstwo historyczne 
*TG+ Kultura Młodej Polski 
*I+ Sztuka polska na przełomie 
wieków 
[R] Teatr, kabaret, film 

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI, SPRAWDZIAN I OMÓWIENIE WYNIKÓW 2 

I WOJNA ŚWIATOWA 

1. Świat u progu I 
wojny światowej 

• rywalizacja mocarstw na 
Bliskim Wschodzie 
• antagonizmy na arenie 
międzynarodowej 
• „kocioł bałkaoski” i jego 
znaczenie 
• wyścig zbrojeo i rywalizacja na 
morzach 
• powstanie przymierzy 
polityczno-militarnych 
• znaczenie terminów: kryzysy 
marokaoskie, „kocioł bałkaoski”, 
trójprzymierze, trójporozumienie 
(ententa), paostwa centralne 

- wyjaśnia genezę I wojny 
światowej *…+ (V.1.1) 

[TG] Rywalizacja mocarstw na 
Bliskim Wschodzie 
[B] Wilhelm II 
[TG] Antagonizmy na arenie 
międzynarodowej 
*R+ Kryzysy marokaoskie 
[TG+ „Kocioł bałkaoski” 
*M+ Walki na Bałkanach w latach 
1912–1913 
*TG+ Wyścig zbrojeo 
[R] Rywalizacja na morzach 
[TG] Powstanie przymierzy 
polityczno-militarnych 
*M+ Powstanie trójprzymierza i 
trójporozumienia 
*TŹ+ Entente Cordiale 
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2. Na frontach 
Wielkiej Wojny 

• zamach w Sarajewie i wybuch 
wojny 

- *…+ opisuje charakter działao 
wojennych (V.1.1) 

[TG] Zamach w Sarajewie i 
wybuch wojny 
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• ofensywa niemiecka na 
Zachodzie 
• działania wojenne w latach 
1915–1916 
• zmagania na morzach i 
oceanach 
• walki na froncie wschodnim 
• działania wojenne na południu 
Europy 
• walki poza Europą 
• znaczenie terminów: 
ultimatum, efekt domina, plan 
Schlieffena, wojna błyskawiczna, 
wojna pozycyjna, wojna 
manewrowa 

[R] Kalendarium wybuchu I wojny 
światowej 
[TG] Ofensywa niemiecka na 
Zachodzie 
*R+ Dowódcy frontu zachodniego 
*TG+ Działania wojenne w latach 
1915–1916 
[M] Front zachodni w latach 
1914–1918 
[R] Zmagania na morzach i 
oceanach 
[I] Wojna pozycyjna i nowe 
rodzaje broni 
[TG] Walki na froncie wschodnim 
*TG+ Działania wojenne na 
Południu 
[M] Walki w Europie w latach 
1914–1916 
*R+ Walki poza Europą 

3. Rewolucje w Rosji • przyczyny wybuchu rewolucji 
• rewolucja lutowa 
• Rząd Tymczasowy 
• rewolucja październikowa 
• III Międzynarodówka 
• wojna domowa w Rosji 
• znaczenie terminów: eserowcy, 
mienszewicy, bolszewicy, tezy 
kwietniowe, dekret o pokoju, 
dekret o ziemi, kontrrewolucja, 
kułak, GUŁag, łagier, komunizm 

- przedstawia genezę i 
charakteryzuje przebieg rewolucji 
rosyjskich w 1917 r. (V.1.2) 
- wyjaśnia wpływ wydarzeo 
rewolucyjnych w Rosji na 
przebieg I wojny światowej 
(V.1.3) 

[TG] Przyczyny wybuchu 
rewolucji 
*R+ Rządy Rasputina 
[TG] Rewolucja lutowa 
*WW+ Kalendarz juliaoski a 
gregoriaoski 
[R] Losy carskiej rodziny 
*TG+ Rząd Tymczasowy 
*B+ Włodzimierz Uljanow (Lenin) 
[TG] Rewolucja październikowa 
*R+ III Międzynarodówka 
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wojenny *TŹ+ Dekret o pokoju 
[M] Rosja w latach 1917–1922 
[TG] Wojna domowa w Rosji 
[R] Armia Czerwona 
[R] Powstanie marynarzy w 
Kronsztadzie 

4. Polacy podczas I 
wojny światowej 

• orientacje polityczne Polaków 
przed rokiem 1914 
• Legiony Polskie 
• wojsko polskie u boku ententy 
• umiędzynarodowienie sprawy 
polskiej 
• stanowisko aliantów 
zachodnich w sprawie polskiej 
• znaczenie terminów: 
organizacja paramilitarna, Akt 5 
listopada, kryzys przysięgowy 

- omawia polskie orientacje 
polityczne oraz działalnośd 
polskich formacji wojskowych w 
okresie I wojny światowej (V.1.5) 
- wyjaśnia zmiany zachodzące w 
polityce mocarstw wobec sprawy 
polskiej, w tym charakteryzuje 
stanowisko Rosji i Stanów 
Zjednoczonych (V.1.6) 

[TG] Orientacje polityczne 
Polaków przed rokiem 1914 
*B+ Józef Piłsudski 
[R] Organizacje paramilitarne 
[TG] Legiony Polskie 
*M+ I wojna światowa na 
ziemiach polskich 
[TG] U boku ententy 
*WW+ Sztandar bajooczyków 
*TG+ Umiędzynarodowienie 
sprawy polskiej 
*TŹ+ Akt 5 listopada 1916 roku 
[WW] Epopeja II Brygady 
Legionów 
*TG+ Stanowisko aliantów 
zachodnich 
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5. Klęska paostw 
centralnych 

• nieograniczona wojna 
podwodna 
• przystąpienie USA do wojny 
• zakooczenie walk na froncie 
zachodnim 
• zakooczenie walk na innych 
frontach 
• bilans strat wojennych 

- wyjaśnia wpływ wydarzeo 
rewolucyjnych w Rosji na 
przebieg I wojny światowej 
(V.1.3) 
- *…+ opisuje charakter działao 
wojennych (V.1.1) 

[TG] Nieograniczona wojna 
podwodna 
[C] Ersatz 
*TG+ Przystąpienie USA do wojny 
[B] Thomas Woodrow Wilson 
*TŹ+ 14 punktów Wilsona 
*TG+ Zakooczenie walk na froncie 
zachodnim 
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• znaczenie terminów: 
nieograniczona wojna podwodna, 
depesza Zimmermanna, wojna 
totalna 

*R+ Zmiany w walczących armiach 
*M+ Zakooczenie walk w Europie 
(lata 1917–1918) 
[C] Wagon z Compiègne 
*TG+ Zakooczenie walk na innych 
frontach 
[M] Fronty tureckie w latach 
1914–1918 
[TG] Bilans strat wojennych 
*TBK+ Wpływ I wojny światowej 
na sytuację kobiet 
[R] Straty wojenne 

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI, SPRAWDZIAN I OMÓWIENIE WYNIKÓW 2 

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE 

1. Porządek 
wersalski 

• paryska konferencja pokojowa 
• nowy układ sił w Europie 
• traktat wersalski 
• traktaty z sojusznikami Niemiec 
• reakcja paostw pokonanych 
• powstanie i funkcjonowanie Ligi 
Narodów 
• konferencja waszyngtooska 
• znaczenie terminów: wolne 
miasto, plebiscyt, demilitaryzacja, 
Liga Narodów, mały traktat 
wersalski, terytorium mandatowe 

- opisuje zmiany na mapie 
politycznej Europy i świata po I 
wojnie światowej (V.1.4) 
- wyjaśnia zmiany zachodzące w 
polityce mocarstw wobec sprawy 
polskiej, w tym charakteryzuje 
stanowisko Rosji i Stanów 
Zjednoczonych (V.1.6) 

[TG] Paryska konferencja 
pokojowa 
*R+ Nowy układ sił w Europie 
*R+ Niepodległośd Irlandii 
[TG] Traktat wersalski 
[WW] Koniec cesarskiej floty 
[TG] Traktaty z sojusznikami 
Niemiec 
[M] Zmiany polityczne w Europie 
*R+ Reakcja paostw pokonanych 
*TG+ Powstanie Ligi Narodów 
*R+ Funkcjonowanie Ligi Narodów 
[R] Terytoria mandatowe 
*R+ Konferencja waszyngtooska 
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2. Kryzys demokracji 
i gospodarki 

• powojenne problemy Europy 
• odwrót od demokracji 

- charakteryzuje życie 
gospodarcze okresu 

[TG] Powojenne problemu 
Europy 
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• narodziny włoskiego faszyzmu 
• dyktatura Mussoliniego 
• totalitaryzm i autorytaryzm 

• początek Wielkiego Kryzysu 
• polityka Nowego Ładu 
• znaczenie terminów: 
hiperinflacja, etatyzm 
paostwowy, faszyzm, „czarne 
koszule”, korporacje, 
totalitaryzm, autorytaryzm, duce, 
pakty lateraoskie, czarny 
czwartek, New Deal (Nowy Ład), 
prohibicja, interwencjonizm 

międzywojennego i wyjaśnia 
mechanizm Wielkiego Kryzysu 
gospodarczego oraz porównuje 
sposoby przezwyciężania jego 
skutków w Stanach 
Zjednoczonych i w Europie 
(V.3.2) 
- rozpoznaje dorobek kulturowy 
okresu międzywojennego (V.3.3) 
- wyjaśnia społeczne, 
gospodarcze, polityczne i 
kulturowe uwarunkowania 
rządów autorytarnych w Europie 
Środkowo-Wschodniej, faszyzmu 
włoskiego *…+ (V.2.2) 
- prezentuje stanowiska nauk 
społecznych na temat genezy i 
mechanizmów działania 
systemów totalitarnych (V.2.4) 

[R] Hiperinflacja 
*R+ Odwrót od demokracji 
*M+ Ustroje paostw europejskich 
w latach 1923–1939 
*TG+ Narodziny włoskiego 
faszyzmu 
*R+ „Czarne koszule” 
[TG] Dyktatura Mussoliniego 
[B] Benito Mussolini 
[R] Totalitaryzm i autorytaryzm 
*TG+ Początek Wielkiego Kryzysu 
[R] Czarny czwartek 
*TG+ Polityka Nowego Ładu 
*R+ Kryzys na świecie 
*TŹ+ Nowy Ład 

3. Powstanie III 
Rzeszy 

• Republika Weimarska 
• Niemcy w latach 20. XX wieku 
• powstanie i rozwój NSDAP 
• naziści u władzy 
• społeczeostwo III Rzeszy 
• prześladowania Żydów 
• gospodarka i kultura III Rzeszy 
• znaczenie terminów: 
Freikorpsy, reparacje, pucz 
monachijski, nazizm, Gestapo, 
Führer, noc długich noży, 

- wyjaśnia społeczne, 
gospodarcze, polityczne i 
kulturowe uwarunkowania *…+ 
nazizmu oraz charakteryzuje 
aktywnośd międzynarodową *…+ 
Niemiec w latach trzydziestych 
XX w. (V.2.2) 
- porównuje systemy totalitarne 
oraz charakteryzuje ich 
imperialne cele (V.2.31) 
- prezentuje stanowiska nauk 

[TG] Republika Weimarska 
[R] Freikorpsy 
[TG] Niemcy w latach 20. XX w. 
*C+ „Cios w plecy” 
*W+ Reparacje wojenne nałożone 
na Niemcy 
*TG+ Powstanie i rozwój NSDAP 
[B] Adolf Hitler 
*TG+ Naziści u władzy 
*TŹ+ Program polityczny nazistów 
*W+ Wyniki wyborów w 
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Gleichschaltung, indoktrynacja, 
ustawy norymberskie, noc 
kryształowa, propaganda 

społecznych na temat genezy i 
mechanizmów działania 
systemów totalitarnych (V.2.4) 

Niemczech, 6 listopada 1932 r. 
*I+ Społeczeostwo III Rzeszy 
[TG] Gospodarka i kultura III 
Rzeszy 
[WW] Propaganda 

4. Paostwo Stalina • powstanie Związku 
Radzieckiego 
• przejęcie władzy przez Stalina 
• przemiany gospodarcze epoki 
stalinowskiej 
• terror paostwowy w ZSRR 
• sowiecki totalitaryzm 
• znaczenie terminów: dyktatura 
proletariatu, NEP, kult jednostki, 
kolektywizacja wsi, kołchoz, 
kułak, rozkułaczanie, sowchoz, 
stachanowiec, GUŁag, Wielki 
Głód, relatywizm moralny, 
człowiek radziecki (homo 
sovieticus), samokrytyka 

- wyjaśnia przyczyny zwycięstwa 
bolszewików w Rosji oraz 
charakteryzuje najistotniejsze 
przemiany zachodzące w życiu 
społecznym, gospodarczym i 
politycznym w ZSRR do kooca lat 
trzydziestych XX w. (V.2.1) 
- porównuje systemy totalitarne 
oraz charakteryzuje ich 
imperialne cele (V.2.31) 
- prezentuje stanowiska nauk 
społecznych na temat genezy i 
mechanizmów działania 
systemów totalitarnych (V.2.4) 

*TG+ Powstanie Związku 
Radzieckiego 
[R] NEP 
*TG+ Stalin u władzy 
[W] Kult jednostki 
*B+ Józef Dżugaszwili (Stalin) 
[TG] Przemiany gospodarcze 
epoki stalinowskiej 
[M] ZSRR w okresie 
międzywojennym 
[W] Stachanowcy 
*TG+ Terror paostwowy w ZSRR 
*R+ Wielki Głód na Ukrainie 
*R+ Gułagi 
[TG] Sowiecki totalitaryzm 
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5. Afryka i Azja w 
okresie 
międzywojennym 

• początek kryzysu kolonializmu 
• ekspansja włoska w Afryce 
• Turcja po I wojnie światowej 
• powstanie paostw arabskich 
• problem palestyoski 
• proces budzenia się 
świadomości narodowej 
Hindusów 
• ekspansja Japonii w Azji i jej 
agresja na Chiny 

- *…+ charakteryzuje aktywnośd 
międzynarodową Włoch *…+ w 
latach trzydziestych XX w. (V.2.2.) 
- porównuje systemy totalitarne 
oraz charakteryzuje ich 
imperialne cele (V.2.3) 

*TG+ Początek kryzysu 
kolonializmu 
*TG+ Ekspansja włoska w Afryce 
*WW+ Powstanie Rifenów 
*TG+ Turcja po I wojnie światowej 
[M] Rozpad Imperium 
Osmaoskiego 
*R+ Powstanie paostw arabskich 
*TG+ Problem palestyoski 
*TŹ+ Deklaracja Balfoura 
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• wojna japoosko-radziecka 
• znaczenie terminów: deklaracja 
Balfoura, Biała Księga, pakt 
antykominternowski, Armia 
Kwantuoska 

[R] Indie 
[TG] Japonia 
*TG+ Japooska agresja na Chiny 
[R] Wojna domowa w Chinach 
*R+ Wojna japoosko-radziecka 
*M+ Daleki Wschód do 1941 roku 

6. Na drodze ku 
wojnie 

• Europa na początku lat 30. XX 
wieku 
• remilitaryzacja Nadrenii i 
zbrojenia Niemiec 
• wojna domowa w Hiszpanii 
• Anschluss Austrii i kryzys 
sudecki 
• powstanie „osi” 
• układ monachijski 
• wojenne plany Stalina 
• ostatnie dni pokoju 
• znaczenie terminów: 
remilitaryzacja, caudillo, „piąta 
kolumna”, anschluss, 
appeasement 

- wyjaśnia społeczne, 
gospodarcze, polityczne i 
kulturowe uwarunkowania 
rządów autorytarnych w Europie 
Środkowo-Wschodniej, faszyzmu 
włoskiego i nazizmu oraz 
charakteryzuje aktywnośd 
międzynarodową Włoch i 
Niemiec w latach trzydziestych 
XX w. (V.2.2) 
- porównuje systemy totalitarne 
oraz charakteryzuje ich 
imperialne cele (V.2.31) 
- prezentuje stanowiska nauk 
społecznych na temat genezy i 
mechanizmów działania 
systemów totalitarnych (V.2.4) 
- ocenia politykę świata 
zachodniego wobec 
totalitaryzmu nazistowskiego i 
komunizmu; wyjaśnia genezę II 
wojny światowej (V.2.5) 

TG+ Europa na początku lat 30. 
[TG] Remilitaryzacja Nadrenii 
[R] Zbrojenia Niemiec 
[TG] Wojna domowa w Hiszpanii 
[M] Hiszpania w latach 1936–
1939 
*TŹ+ Wojna domowa w Hiszpanii 
*C+ „Piąta kolumna” 
[WW] Guernica 
[TG] Anschluss Austrii i kryzys 
sudecki 
*R+ Powstanie „osi” 
[M] Europa w latach 1933–1939 
[W] Appeasement 
*TG+ Układ monachijski 
[C] Przywożę wam pokój! 
[TG] Wojenne plany Stalina 
[TG] Ostatnie dni pokoju 
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7. Kultura i nauka 
dwudziestolecia 

• powojenny kryzys wartości 
• sekularyzacja społeczeostwa 

- charakteryzuje proces 
demokratyzacji społeczeostw 

*TG+ Powojenny kryzys wartości 
*R+ Sekularyzacja społeczeostwa 
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międzywojennego • rozwój techniki 
• początki telewizji 
• nauka w dwudziestoleciu 
międzywojennym 
• kultura masowa 
• moda lat 20. XX wieku 
• rozwój sztuki filmowej 
• sztuka i architektura okresu 
międzywojennego 
• sztuka w służbie ideologii 
• znaczenie terminów: 
sekularyzacja, katastrofizm, 
bergsonizm, fenomenologia, 
fantastyka naukowa, mass media, 
modernizm, ekspresjonizm, 
kubizm, dadaizm, surrealizm, 
futuryzm, konstruktywizm 

międzywojennych *…+ z 
uwzględnieniem następstw I 
wojny światowej, przemian 
cywilizacyjnych, w tym kultury 
masowej (V.3.1) 
- rozpoznaje dorobek kulturowy 
okresu międzywojennego (V.3.3) 

*TG+ Rozwój techniki 
*R+ Początki telewizji 
[TG] Nauka w dwudziestoleciu 
międzywojennym 
[B] Albert Einstein 
[TG] Kultura masowa 
[WW] Moda lat 20. XX wieku 
*R+ Rozwój sztuki filmowej 
[R] Mass media 
[TG] Sztuka okresu 
międzywojennego 
[I] Architektura modernistyczna 
*R+ Sztuka w służbie ideologii 

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI, SPRAWDZIAN I OMÓWIENIE WYNIKÓW 2 

II RZECZPOSPOLITA 

1. Odzyskanie 
niepodległości 

• sytuacja międzynarodowa w 
1918 roku 
• pierwsze ośrodki niepodległej 
władzy 
• odzyskanie niepodległości 
• powstanie wielkopolskie 
• ententa a sprawa polska 
• powstania śląskie 
• spór o Śląsk Cieszyoski 
• plebiscyt na Warmii, Mazurach i 
Powiślu 

- opisuje zmiany na mapie 
politycznej Europy *…+ po I wojnie 
światowej (V.1.4) 
- wyjaśnia zmiany zachodzące w 
polityce mocarstw wobec sprawy 
polskiej *…+ (V.1.6) 
- opisuje proces kształtowania się 
terytorium II Rzeczypospolitej, w 
tym powstanie wielkopolskie i 
powstania śląskie oraz plebiscyty 
*…+ (V.4.1) 

*TG+ Sytuacja międzynarodowa w 
1918 roku 
*TG+ Pierwsze ośrodki 
niepodległej władzy 
[R] Straty wojenne 
[R] Polska Organizacja Wojskowa 
*TG+ Odzyskanie niepodległości 
*TŹ+ Odrodzenie paostwa 
polskiego 
[TG] Powstanie wielkopolskie 
[B] Ignacy Jan Paderewski 
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• znaczenie terminów: plebiscyt, 
arbitraż 

- synchronizuje najważniejsze 
wydarzenia z dziejów Polski z 
wydarzeniami europejskimi 
(V.4.6) 

*M+ Walki o zachodnią granicę 
Rzeczypospolitej 
[WW] Ententa a sprawa polska 
*TG+ Powstania śląskie 
*M+ Powstania śląskie 
*R+ Ostateczny podział Górnego 
Śląska 
*TG+ Spór o Śląsk Cieszyoski 
[WW] Plebiscyt na Warmii, 
Mazurach i Powiślu 

2. Walki o granicę 
wschodnią 

• koncepcje granicy wschodniej 
• konflikt polsko-ukraioski 
• początek walk z bolszewikami i 
wyprawa kijowska 
• kontrofensywa bolszewicka i 
bitwa warszawska 
• traktat ryski 
• sprawa Wileoszczyzny 
• znaczenie terminów: koncepcja 
federacyjna, koncepcja 
inkorporacyjna, Orlęta Lwowskie, 
repatriacja, bunt Żeligowskiego 

- opisuje zmiany na mapie 
politycznej Europy *…+  po I 
wojnie światowej (V.1.4) 
- opisuje proces kształtowania się 
terytorium II Rzeczypospolitej, w 
tym *…+ wojnę polsko-
bolszewicką (V.4.1) 
- synchronizuje najważniejsze 
wydarzenia z dziejów Polski z 
wydarzeniami europejskimi 
(V.4.6) 

[TG] Koncepcje granicy 
wschodniej 
*R+ Powstanie Ukraioskiej 
Republiki Ludowej 
[TG] Konflikt polsko-ukraioski 
*R+ Orlęta Lwowskie 
*TG+ Początek walk z 
bolszewikami i wyprawa kijowska 
*M+ Kształtowanie się granicy 
wschodniej 
*TŹ+ Odezwa do mieszkaoców 
Ukrainy 
[R] Armia polska w 1920 roku 
[TG] Kontrofensywa bolszewicka i 
bitwa warszawska 
[R] Czerwona konnica 
[TG] Traktat ryski 
*TBK+ Kto zwyciężył w bitwie 
warszawskiej? 
*TG+ Sprawa Wileoszczyzny 
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3. Rządy 
parlamentarne 

• sejm ustawodawczy i mała 
konstytucja 
• konstytucja marcowa 
• reforma rolna 
• wybory parlamentarne i 
prezydenckie 
• zabójstwo Gabriela 
Narutowicza 
• reforma walutowa Władysława 
Grabskiego 
• znaczenie terminu: 

kontrasygnata 

- rozpoznaje charakterystyczne 
cechy ustroju II Rzeczypospolitej 
w oparciu o konstytucje z 1921 i 
1935 r. (V.4.2) 
- opisuje główne ugrupowania 
polityczne II Rzeczypospolitej, ich 
aktywnośd w życiu politycznym 
oraz przywódców (V.4.3) 
- charakteryzuje i ocenia dorobek 
gospodarczy II Rzeczypospolitej 
(V.5.1) 

*TG+ Sejm ustawodawczy i mała 
konstytucja 
[R] Rzeczpospolita u progu 
niepodległości 
[TG] Konstytucja marcowa 
[R] Reforma rolna 
*TŹ+ Konstytucja marcowa 
[TG] Wybory parlamentarne i 
prezydenckie 
*W+ Podział miejsc w parlamencie 
po wyborach w 1922 r. 
*R+ Zabójstwo Gabriela 
Narutowicza 
[R] Reforma walutowa 
Grabskiego 
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4. Przewrót majowy i 
rządy sanacji 

• kryzys rządów parlamentarnych 
• przewrót majowy – przyczyny, 
przebieg walk i skutki 
• rządy sanacyjne 
• represje wobec opozycji 
• proces brzeski 
• konstytucja kwietniowa 
• sanacja po śmierci Piłsudskiego 
• opozycja pod koniec lat 30. XX 
wieku 
• znaczenie terminów: 
partyjniactwo, sanacja, nowela 
sierpniowa, autorytaryzm, 
autorytarna demokracja 
fasadowa, grupa zamkowa, grupa 

- rozpoznaje charakterystyczne 
cechy ustroju II Rzeczypospolitej 
w oparciu o konstytucje z 1921 i 
1935 r. (V.4.2) 
- opisuje główne ugrupowania 
polityczne II Rzeczypospolitej, ich 
aktywnośd w życiu politycznym 
oraz przywódców (V.4.3) 
- wyjaśnia przyczyny kryzysu 
demokracji parlamentarnej w II 
Rzeczypospolitej; charakteryzuje 
przyczyny i konsekwencje 
przewrotu majowego (V.4.4) 

[TG] Kryzys rządów 
parlamentarnych 
*TG+ Przewrót majowy 
[R] Przebieg walk podczas 
przewrotu majowego 
*TG+ Rządy sanacyjne 
*B+ Ignacy Mościcki 
[R] Wybory w 1928 roku 
*TŹ+ Józef Piłsudski o polskim 
sejmie 
[TG] Represje wobec opozycji 
[R] Proces brzeski 
[WW] Bereza Kartuska 
[TG] Konstytucja kwietniowa 
*TG+ Sanacja po śmierci 
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pułkowników Piłsudskiego 
[R] Opozycja pod koniec lat 30. 

5. Społeczeostwo i 
gospodarka II 
Rzeczypospolitej 

• stosunki ludnościowe w II RP 
• mniejszości narodowe w II RP 
• struktura zawodowa ludności II 
RP 
• kraj z trzech połówek – spadek 
po zaborach 
• odbudowa gospodarcza 
• budowa COP 
• znaczenie terminów: asymilacja 
paostwowa, getto ławkowe, 
numerus clausus, asymilacja 
narodowa, polsko-niemiecka 
wojna celna 

- charakteryzuje i ocenia dorobek 
gospodarczy II Rzeczypospolitej 
(V.5.1) 
- analizuje strukturę 
społeczeostwa II 
Rzeczypospolitej, w tym strukturę 
narodowościowo-wyznaniową 
oraz charakteryzuje politykę II 
Rzeczypospolitej wobec 
mniejszości narodowych i jej 
uwarunkowania (V.5.2); 
- prezentuje oceny polskiej 
historiografii dotyczące II 
Rzeczypospolitej (V.5.4) 

*TG+ Stosunki ludnościowe w II RP 
*W+ Największe miasta II 
Rzeczypospolitej w 1939 r. 
[R] Wielonarodowa 
Rzeczpospolita 
*TG+ Mniejszości narodowe w II 
RP 
*M+ Mniejszości narodowe i 
wyznaniowe w Polsce 
międzywojennej 
*TBK+ Mniejszości narodowe w II 
Rzeczypospolitej – 
dyskryminowane czy 
równouprawnione? 
*WW+ Getto ławkowe i numerus 
clausus 
[TG] Kraj z trzech połówek 
*W+ Struktura zawodowa ludności 
II RP 
[I] Gdynia – miasto z morza 
[TG] Budowa COP 
[M] Gospodarka II 
Rzeczypospolitej 
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6. Nauka i kultura 
międzywojennej 
Polski 

• oświata w II RP i reforma 
jędrzejowiczowska 
• rozwój szkolnictwa wyższego i 
nauki 
• kultura i sztuka międzywojenna 

- charakteryzuje dorobek 
kulturowy II Rzeczypospolitej 
(V.5.3) 
- prezentuje oceny polskiej 
historiografii dotyczące II 

*TG+ Oświata w II RP 
*R+ Reforma jędrzejowiczowska 
*TG+ Rozwój szkolnictwa 
wyższego i nauki 
[R] Polska matematyka 
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• literatura międzywojnia 
• rozwój kinematografii 
• znaczenie terminów: 
Kolumbowie, funkcjonalizm, 
modernizm 

Rzeczypospolitej (V.5.4) [WW] Kolumbowie 
[TG] Kultura i sztuka 
międzywojenna 
[I] Polski modernizm 
[WW] Polskie malarstwo w 
dwudziestoleciu 
międzywojennym 
*TG+ Literatura międzywojnia 
[M] Nauka i kultura w II RP 
*TG+ Rozwój kinematografii 

7. Polska w 
przededniu wojny 

• polityka Niemiec i ZSRR wobec 
Polski w latach 20. XX wieku 
• polska polityka zagraniczna w 
latach 20. 
• stosunki polsko-litewskie w 
dwudziestoleciu 
międzywojennym 
• polityka równowagi 
• zajęcie Zaolzia 
• pakt Ribbentrop–Mołotow 
• mobilizacja polskiego 
społeczeostwa 
• znaczenie terminów: 

„korytarz”, polityka prometejska 

- wyjaśnia uwarunkowania 
polityki zagranicznej II 
Rzeczypospolitej (V.4.5) 
- synchronizuje najważniejsze 
wydarzenia z dziejów Polski z 
wydarzeniami europejskimi 
(V.4.6) 

[TG] Polityka Niemiec i ZSRR 
wobec Polski w latach 20. 
*WW+ Układ w Rapallo 
[TG] Polska polityka zagraniczna 
w latach 20. 
[WW] Stosunki polsko-litewskie 
w dwudziestoleciu 
międzywojennym 
*TG+ Polityka równych odległości 
*TG+ Zajęcie Zaolzia 
[M] Rzeczpospolita Polska w 
przededniu II wojny światowej 
[TG] Pakt Ribbentrop–Mołotow 
*TŹ+ Przemówienie Józefa Becka 
w sejmie 
[TG] Mobilizacja polskiego 
społeczeostwa 
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LEGENDA 

[TG] – tekst główny 

[WW] – warto wiedzied 

*TŹ+ – tekst źródłowy 

[B] – biogram 

[R] – ramka 

[C] – ciekawostka 

[I] – infografika 

[W] – wykres 

[M] – mapa 

[TBK] – to budzi kontrowersje 

treści spoza podstawy 
 


