
Nacobezu. Historia klasa III 

Lp. Dział  Temat Zagadnienia 

1 Europa i Polska w 
czasach oświecenia 

Epoka oświecenia Wiem, czym było oświecenie 
Znam cechy epoki 
Znam osiągnięcia oświeceniowe i twórców 

2  Nowe potęgi europejskie Omawiam reformy w Prusach w XVIII wieku 
Omawiam reformy w Austrii w XVIII wieku 
Omawiam reformy w Rosji w XVIII wieku 

3  Rzeczpospolita za 
panowania Wettinów 

Omawiam politykę zagraniczną Polski za panowania 
Augusta II i Augusta III 
Wskazuje reformy przeprowadzone w Polsce 
Omawiam wojnę północną 

4  Ostatni król elekcyjny Omawiam elekcję Stanisława Augusta Poniatowskiego 
Wiem, czym była konfederacja barska 
Wskazuje osłabienie Polski za rządów króla 
Poniatowskiego 

5  Oświecenie w 
Rzeczypospolitej 

Omawiam przebieg oświecenia w Polsce 
Znam reformy króla Poniatowskiego 
Omawiam wkład króla Poniatowskiego w rozwój 
oświecenia w Polsce 

6 Czas wielkich 
przemian 

Powstanie Stanów 
Zjednoczonych Ameryki 

Omawiam politykę kolonialną Anglii 
Znam przyczyny wybuchu wojny domowej 
Omawiam jej przebieg 
Wiem czym były Deklaracja Niepodległości oraz 
Konstytucja 
Omawiam wkład Polaków w zwycięstwo Amerykanów 

7  Rewolucja francuska Omawiam sytuację Francji w XVIII wieku 
Znam przyczyny wybuchu rewolucji 
Znam osiągnięcia rewolucji:  Deklarację Praw 
Człowieka i Obywatela, Konstytucję 

8  Republika francuska Omawiam przebieg rewolucji 

9  Sejm Wielki Wiem kiedy obradował sejm wielki 
Znam reformy sejmu 
Wiem czym była konstytucja 3 maja znam jej 
postanowienia 

10  Upadek Rzeczypospolitej Omawiam I rozbiór Polski 
Omawiam II rozbiór Polski 
Omawiam III rozbiór Polski 
Znam przyczyny upadku RP 

11  Pierwsze konstytucje Omawiam okoliczności powstania i treśd konstytucji: 
amerykaoskiej, francuskiej i polskiej 

12 Europa od Napoleona 
do Wiosny Ludów 

Od konsulatu do cesarstwa Omawiam schyłek rewolucji i dojście do władzy 
Napoleona 
Znam reformy Napoleona 
Omawiam wojny Napoleona 

13  Legiony i Księstwo 
Warszawskie 

Omawiam politykę Napoleona wobec Polski 
Znam okoliczności powstania księstwa warszawskiego 
Omawiam ustrój księstwa 
Znam okoliczności upadku księstwa warszawskiego 
Omawiam działalnośd Legionów we Włoszech 

14  Kongres wiedeoski Znam cele kongresu 
Omawiam zasady uchwalone na kongresie 
Omawiam zmiany terytorialne 
Wiem czym było Święte Przymierze 

15  Europa po kongresie Znam skutki kongresu 



wiedeoskim Omawiam powstania europejskie: we Francji, Belgii, 
we Włoszech, powstanie dekabrystów i ruch 
karbonariuszy 

16  Rewolucja przemysłowa Wyjaśniam na czym polegała rewolucja przemysłowa 
Znam nowe rodzaje maszyn 
Wymieniam paostwa w których nastąpiła rewolucja 
Znam skutki rewolucji przemysłowej 

17  Nowe ideologie Znam założenia następujących ideologii: 
konserwatyzmu, socjalizmu, nacjonalizmu i 
komunizmu 

18  Europa w połowie XIX wieku Wiem czym była wiosna ludów 
Omawiam wiosnę ludów w krajach europejskich: 
Niemczech, Austrii, Włoszech, Węgrzech, Francji 
Wskazuje cele działao rewolucjonistów 

19 Ziemie polskie po 
kongresie wiedeoskim 

Ziemie polskie po kongresie 
wiedeoskim 

Znam postanowienia kongresu w sprawie polskiej 
Omawiam sytuację Polaków w  zaborze rosyjskim 
Znam ustrój Królestwa Polskiego 

20  Powstanie listopadowe Znam sytuację królestwa polskiego 
Omawiam działalnośd spiskową polskich 
rewolucjonistów 
Znam przyczyny wybuchu powstania 
Omawiam jego przebieg 
Znam skutki powstania 

21  Polacy po powstaniu 
listopadowym 

Znam skutki powstania 
Wiem czym była Wielka Emigracja, omawiam jej 
działalnośd 
Wiem jakie zmiany nastąpiły w królestwie polskim po 
powstaniu listopadowym 

22  Wiosna Ludów na ziemiach 
polskich 

Omawiam przebieg rewolucji w zaborze pruskim, 
austriackim 
Znam skutki wiosny ludów 

23 Świat w drugiej 
połowie XIX wieku 

Zjednoczenie Włoch Omawiam przyczyny zjednoczenie 
Znam koncepcje jednoczenia Włoch 
Znam okoliczności zjednoczenia 

24  Zjednoczenie Niemiec Omawiam politykę Prus 
Znam postad Bismarcka 
Znam koncepcje zjednoczenia 
Znam okoliczności zjednoczenia 

25  Stany zjednoczone w XIX 
wieku 

Omawiam rozwój terytorialny USA 
Znam przyczyny wybuchu wojny secesyjnej 
Omawiam jej przebieg 
Wiem czym był abolicjonizm 
Znam skutki wojny 

26  Ekspansja kolonialna Omawiam politykę kolonialną Francji 
Omawiam politykę kolonialną Anglii 
Znam skutki kolonializmu 

27  Wiek wynalazków Znam wynalazki XIX wieku oraz ich zastosowanie 
Omawiam zmiany w życiu ludzi na przełomie XIX i XX 
wieku 

28  W stronę demokracji Omawiam rozwój socjalizmu 
Omawiam powstanie partii politycznych 
Wiem na czym polegała emancypacja kobiet 

29  Kultura przełomu XIX i XX 
wieku 

Wiem czym była kultura masowa 
Wyjaśniam na czym polega impresjonizm 
Omawiam nowożytne igrzyska olimpijskie 

30 Ziemie polskie po Powstanie Styczniowe Znam przyczyny wybuchu powstania 



wiośnie ludów Omawiam przebieg powstania 
Znam skutki powstania 

31  Polacy po powstaniu 
styczniowym 

Wiem na czym polegała rusyfikacja 
Wiem czym była germanizacja 
Wyjaśniam na czym polegała autonomia galicyjska 
Znam metody walki społeczeostwa z zaborcami 

32  Partie polityczne na 
ziemiach polskich 

Znam partie powstałe na ziemiach polskich: PPS, PSL, 
SDKPiL 
Omawiam programy i działalnośd partii 
Omawiam rewolucje 1905 roku 

33  Kultura polska bez paostwa 
polskiego 

Omawiam założenia i działalnośd przedstawicieli 
romantyzmu 
Omawiam epokę pozytywizmu 
Znam przedstawicieli pozytywizmu i ich dzieła  
Wiem czym była praca organiczna i praca u podstaw 

34 I wojna światowa Przyczyny wybuchu I wojny 
światowej 

Wiem czym było Trójprzymierze i Trójporozumienie 
Znam przyczyny wybuchu wojny 
Omawiam zamach w Sarajewie 

35  Wielka Wojna Potrafię omówid przebieg walk na froncie wschodnim 
i zachodnim 
Omawiam nowe rodzaje broni użyte podczas wojny 
Znam skutki wojny 

36  Rewolucje w Rosji Omawiam przebieg rewolucji lutowej 
Omawiam przebieg rewolucji październikowej 
Wiem na czym polegały rządy komunistów 

37  Polacy w walce o 
niepodległośd 

Omawiam sprawę polską w czasie wojny 
Znam działalnośd Piłsudskiego 
Omawiam działalnośd Dmowskiego 
Wiem kiedy Polska odzyskała niepodległośd 

38    

39    

 


