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Walka o odzyskanie niepodległości 

umiejscawiam w czasie powstanie Legionów Polskich we Włoszech, powstanie 
Księstwa Warszawskiego powstanie listopadowe i powstanie styczniowe; 

 wymieniam cele walki powstańców oraz przykłady represji zastosowanych wobec 
społeczeństwa po przegranych powstaniach;  
Pod zaborami 

 omawiam, na wybranym przykładzie, walkę o język polski w nauczaniu; 

znam zasługi dla rozwoju kultury polskiej: Jana Matejki, Stanisława Moniuszki, Henryka 
Sienkiewicza i Stanisława Wyspiańskiego.  

 wskazuję na mapie państwa, które przyjęły najwięcej emigrantów z ziem polskich;  

rozróżniam emigrację polityczną i zarobkową;  

zbieram z różnych źródeł informacje o zasługach dla kultury polskiej: Fryderyka 
Chopina, Adama Mickiewicza, Marii Skłodowskiej-Curie, Heleny Modrzejewskiej.  
Miasto przemysłowe.  

opowiadam o rozwoju uprzemysłowienia w XIX w., używając pojęć: maszyna parowa, 
kolej żelazna, statek parowy, silnik elektryczny, telegraf, fabryka;  

wskazuję na mapie najbardziej uprzemysłowione miasta na ziemiach polskich;  

rozróżniam rzemieślnicze i fabryczne (maszynowe) formy produkcji;  

opisuję warunki pracy w XIX-wiecznej fabryce.  
Odrodzenie państwa polskiego.  

wskazuję na mapie granice II Rzeczypospolitej oraz wymienia jej sąsiadów; 

Omawiam przebieg walk o granice II Rzeczpospolitej; 

 wymieniam czynniki decydujące o odzyskaniu niepodległości przez Polskę;  

zbieram informacje o zasługach dla państwa polskiego Józefa Piłsudskiego i Romana 
Dmowskiego.  

opowiadam o osiągnięciach II Rzeczpospolitej 
Świat między wojnami 

 Wskazuję na mapie zmiany terytorialne w Europie po I wojnie światowej 

opowiadam o zmianach w nauce i technice i znam ich wpływ na życie codzienne 

omawiam sposoby spędzania wolnego czasu w dwudziestoleciu międzywojennym 

wymieniam najsłynniejsze filmy międzywojenne 

przedstawiam okoliczności powstania ZSRR 

omawiam metody jakie stosował Stalin wobec społeczeństwa 

przedstawiam okoliczności dojścia Hitlera do władzy 

opowiadam o prześladowaniach Żydów w III Rzeszy 

wyjaśniam pojęcie III Rzesza 
Polska w okresie II wojnie światowej.  

 wskazuję na mapie państwa, które dokonały agresji na Polskę;  

 podaję charakterystyczne cechy polityki Stalina i Hitlera wobec własnych społeczeństw 
i państw podbitych; 

 charakteryzuję życie ludności na okupowanych terytoriach Polski, z uwzględnieniem 
losów ludności żydowskiej;  

omawiam formy oporu społeczeństwa wobec okupantów;  



opisuję postawę ludności cywilnej i żołnierzy powstańczej Warszawy. 
 Polska Rzeczpospolita Ludowa.  

wskazuję na mapie granice Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i wymienia jej sąsiadów;  

opowiadam o Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, używając pojęć: odbudowa zniszczeń 
wojennych, awans społeczny i likwidacja analfabetyzmu, planowanie centralne, 
zależność od ZSRR, dyktatura partii komunistycznej, cenzura, opozycja demokratyczna.  
 

Solidarność i powstanie III Rzeczypospolitej.  

wskazuję na mapie III Rzecząpospolitą i jej sąsiadów;  

opisuję powstanie i działania Solidarności, używając określeń: strajk, walka bez 
przemocy, stan wojenny, „Okrągły Stół”;  

wyjaśniam, jakie najważniejsze zmiany zaszły w Polsce w 1989 r.  
Społeczeństwo.  

wyjaśniam znaczenie pracy wżyciu człowieka i dostrzegam jej społeczny podział; 

 opisuję różne grupy społeczne, wskazując ich role w społeczeństwie; 

 podaję przykłady ważnych problemów współczesnej Polski, korzystając z różnych 
źródeł informacji (od osób dorosłych, z prasy, radia, telewizji, Internetu).  
Wspólnota europejska.  

 opowiadam o uczestnictwie Polski we wspólnocie europejskiej, używając pojęć: Unia 
Europejska, europejska solidarność, stosunki międzynarodowe, oraz rozpoznaję 
symbole unijne: flagę i hymn Unii Europejskiej (Oda do radości).  
Problemy ludzkości.  

wyjaśniam, co oznacza powiedzenie: „Świat stał się mniejszy” i wskazuję przyczyny 
tego zjawiska;  

opisuję i oceniam na przykładach wpływ techniki na środowisko naturalne i życie 
człowieka;  

wymieniam pożytki i niebezpieczeństwa korzystania z mediów elektronicznych;  

opowiadam o przejawach nędzy na świecie oraz formułuję własną opinię o działaniach 
pomocowych podejmowanych przez państwa lub organizacje pozarządowe; 

 wyjaśniam na przykładach przyczyny i następstwa konfliktów zbrojnych na świecie 
 


