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1. ADRESACI I PRZEDMIOT PROGRAMU  

Program jest przeznaczony dla uczniów gimnazjum uczących się szkołach polskich poza 

Polską. Cele i treści nauczania historii oraz oczekiwane umiejętności są opisane zgodnie 

z zawartością Podstawy programowej dla dzieci polskich uczących się za granicą 

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2009 w sprawie organizacji kształcenia dzieci 

obywateli polskich czasowo przebywających za granicą [Dz. U. Nr 170, poz. 1143] . wraz 

z Załącznikiem do rozporządzenia).  

 

Program został przygotowany przez eksperta Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 

Warszawie w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania dla 

dzieci obywateli polskich przebywających za granicą” i był konsultowany z nauczycielami 

historii pracującymi w szkołach polskich poza Polską.  

 

Wymagania w zakresie historii Polski i wiedzy o społeczeństwie są tak zredagowane, by 

utrwalać i poszerzać wiadomości o kulturze i społeczeństwie polskim oraz wzmacniać proces 

identyfikowania się uczniów z ojczystą tradycją przy jednoczesnym zachowywaniu szacunku 

dla odmienności kulturowych i tradycji kraju zamieszkania.  

 

Nasz przedmiot obejmuje usystematyzowaną wiedzę na temat historii Polski od 

początków państwa polskiego do 1918 roku oraz przegląd wybranych zagadnień dotyczących 

współczesnego państwa i społeczeństwa polskiego. Pozwoli to gimnazjalistom lepiej poznać 

przeszłość kraju pochodzenia ich przodków oraz ułatwi im zrozumienie korzeni wielu 

współczesnych zjawisk.  

 

Kontakt z historią ojczystą powinien rozbudzić zainteresowania uczniów wydarzeniami 

z dziejów Polski oraz skłonić ich do dalszych, samodzielnych poszukiwań własnych korzeni 

w kraju przodków. 

http://www.bip.men.gov.pl/images/stories/APsr/zalacznikradyprogramowe01.09.pdf
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2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 

Program Wiedzy o Polsce składa się 67 z kart programowych. Przekładają one założenia 

podstawy programowej dla szkół polskich poza Polską na praktykę lekcyjną. Karty (dotyczące 

historii ułożone są wedle porządku chronologicznego i dają tradycyjny wykład historii Polski 

od początków państwa polskiego do 1918 r.) Wariant ten jest dobrym dopełnieniem kursu 

historii w cudzoziemskich systemach szkolnych, w których nie zawsze przewidziano 

tradycyjny kurs historii kraju pobytu, a historia Polski pojawia się na zajęciach 

i w cudzoziemskich podręcznikach, często na marginesie omawianych zjawisk. Uzupełniająca 

szkoła polska ma nie tylko możliwość nauczenia dziejów Polski, ale także możliwość 

synchronizowania tego obrazu z dziejami powszechnymi i historią kraju zamieszkania. 

Z kolei elementy wiedzy o społeczeństwie dają podstawę do uczestnictwa w wymianie 

poglądów na temat współczesnych problemów polskiego społeczeństwa oraz życia polskiej 

diaspory. Program Wiedzy o Polsce został tak sformułowany, aby pomagać w budowie 

oczekiwanej więzi emocjonalnej z krajem przodków. 
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3. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU WIEDZA O POLSCE  

W GIMNAZJUM (HISTORIA ORAZ WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE) 

 

Zadaniem szkoły i nauczyciela w zakresie nauczania Wiedzy o Polsce jest:  

 stwarzanie uczniom warunków dla pełniejszej identyfikacji z kulturą i tradycją polską, 

 przekazywanie uczniom usystematyzowanej wiedzy o dziejach Polski od początków 

państwa polskiego do 1918 r., 

  wyjaśnianie uczniom historycznych uwarunkowań współczesnych zjawisk w życiu 

społeczeństwa polskiego i w polskiej kulturze, 

 porządkowanie uczniom wydarzeń z historii Polski oraz wyjaśnianie im ich zmienności 

i dynamiki, a także ciągłości procesów historycznych, 

 analizowanie wraz z uczniami wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych z dziejów 

Polski oraz kształtowanie umiejętności tworzenia przez uczniów własnych narracji 

historycznych, 

 wyjaśnianie uczniom związków Polski z łacińskim kręgiem cywilizacyjnym oraz działań 

Polski na arenie międzynarodowej i jej relacji z innymi państwami, a także jej miejsca na 

polityczno-społecznej mapie Europy i świata w omawianych okresach i współcześnie. 
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4. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU WIEDZA O POLSCE  

W GIMNAZJUM (HISTORIA ORAZ WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE) 

 

Uczeń w gimnazjum:  

 zdobywa usystematyzowaną wiedzę o Polsce za panowania dynastii Piastów 

i Jagiellonów, 

 pozyskuje uporządkowaną wiedzę o społeczeństwie, ustroju i relacjach z innymi 

państwami Rzeczpospolitej Obojga Narodów, 

 zdobywa usystematyzowaną wiedzę o epoce stanisławowskiej, przyczynach rozbiorów 

Polski oraz walce Polaków o niepodległość w XIX w., 

 pozyskuje uporządkowaną wiedzę o realiach życia Polaków pod zaborami oraz sprawie 

polskiej w I wojnie światowej, 

 zdobywa wiedzę o drodze Polski do Unii Europejskiej oraz problemach współczesnego 

społeczeństwa polskiego, a w szczególności polskiej młodzieży, 

 poznaje przyczyny i skutki analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów z historii Polski 

i odnosi zdobytą wiedzę do znanej mu historii politycznej i społecznej kraju, w którym 

zamieszkuje, 

 porządkuje wydarzenia z historii Polski i ustala związki poprzedzania, równoczesności 

i następstwa, a także synchronizuje wydarzenia z historii Polski z wydarzeniami 

w dziejach powszechnych (szczególnie z wydarzeniami w kraju zamieszkania), 

 analizuje najważniejsze wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne oraz porównuje 

informacje pozyskane z różnych źródeł, dostrzegając w narracji historycznej warstwę 

informacyjna, wyjaśniającą, oceniającą, 

 dysponuje podstawową wiedzą o Polsce współczesnej i jej problemach, tak, aby mógł ze 

zrozumieniem i krytycznie korzystać z przekazów medialnych, polskich i zagranicznych, 

budować własną argumentację i wypowiadać się swoje opinie na temat historii 

i współczesnych problemów Polski. 
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5. TREŚCI NAUCZANIA WIEDZY O POLSCE W ZAKRESIE HISTORII I WIEDZY  

O SPOŁECZEŃSTWIE 

1. Narodziny państwa polskiego 

2. Państwo polskie za panowania Bolesława Chrobrego 

3. Kryzys i odbudowa państwa polskiego w XI w. 

4. Polska wobec konfliktu cesarstwa z papiestwem w II połowie XI w. 

5. Życie w państwie pierwszych Piastów 

6. Państwo polskie za panowania Bolesława Krzywoustego 

7. Kraj wielu książąt 

8. Społeczeństwo i gospodarka w okresie rozbicia dzielnicowego 

9. Polska na drodze do zjednoczenia 

10. Państwo polskie za panowania Kazimierza Wielkiego 

11. Polska u schyłku XIV w. Problem sukcesji po Piastach 

12. Unia z Litwą i wielka wojna z zakonem krzyżackim 

13. Kazimierz Jagiellończyk na tronie Polski i Litwy 

14. Kultura i sztuka w Polsce X-XV w. 

15. Rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w Polsce 

16. Ku demokracji szlacheckiej 

17. Polityka zagraniczna Polski za panowania ostatnich Jagiellonów 

18. Unia lubelska 

19. Pierwsze wolne elekcje, pierwsi królowie elekcyjni 

20. Reformacja i Kościół katolicki w Polsce 

21. Kultura renesansu w Polsce 

22. Wojny Rzeczypospolitej w I połowie XVII w. 

23. Powstanie Chmielnickiego 

24. Potop szwedzki 

25. Lew Lechistanu – Jan III Sobieski królem Rzeczypospolitej 

26. Skutki polityczne społeczne, gospodarcze i wyznaniowe wojen toczonych przez 

Rzeczpospolitą w XVII w. 

27. Kultura baroku w Rzeczypospolitej. Sarmatyzm 
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28. Rzeczpospolita pod rządami Sasów 

29. Pierwsze programy reform w Rzeczypospolitej – I połowa XVIII w. 

30. Rzeczpospolita pod rosyjską protekcją. Pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej 

31. Odrodzenie w upadku – przemiany gospodarcze i społeczne w Rzeczypospolitej 

w XVIII w. 

32. Rozwój kultury i oświaty w czasach stanisławowskich 

33. Polska w dobie Sejmu Wielkiego. Konstytucja 3 maja 

34. Wojna w obronie Konstytucji 3 maja. Drugi rozbiór Rzeczypospolitej 

35. Powstanie kościuszkowskie 

36. Trzeci rozbiór Rzeczypospolitej. Upadek Rzeczypospolitej szlacheckiej 

37. Legiony Polskie we Włoszech 

38. Księstwo Warszawskie – małe państwo wielkich nadziei 

39. Sprawa polska na kongresie wiedeńskim 

40. Królestwo Polskie w latach 1815–1830 

41. „Oto dziś dzień krwi i chwały...” – Noc Listopadowa w Warszawie 

42. Powstanie listopadowe 

43. Wielka Emigracja 

44. Ziemie polskie po upadku powstania listopadowego 

45. Powstanie krakowskie 1846 r. i rabacja galicyjska 

46. Wiosna Ludów na ziemiach polskich 

47. Polacy w europejskiej Wiośnie Ludów 

48. Królestwo Polskie przed wybuchem powstania styczniowego 

49. Powstanie styczniowe 

50. Zabór rosyjski po powstaniu styczniowym 

51. Polacy pod zaborem pruskim na przełomie XIX i XX w. 

52. Zabór austriacki w drugiej połowie XIX w. 

53. Kultura polska w służbie sprawy narodowej 

54. Rozwój gospodarczy ziem polskich w II połowie XIX i na początku XX w. 

55. Partie i stronnictwa polityczne na ziemiach polskich w II połowie XIX w. 

56. Rewolucja 1905–1907 na ziemiach polskich 

57. Udział Polaków w rozwoju nauki na świecie w XIX i na początku XX w. 

58. Polacy wobec zbliżającej się wojny – różne orientacje polityczne 
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59. Polski czyn zbrojny w czasie I wojny światowej 

60. Stosunek ententy i państw centralnych do sprawy polskiej w czasie I wojny światowej 

61. Polska w Unii Europejskiej 

62. Polonia na świecie 

63. Współczesne społeczeństwo polskie 

64. Problemy i perspektywy życiowe młodych Polaków 

65. Obywatelstwo polskie i udział obywateli w życiu publicznym 

66. Naród i mniejszości narodowe 

67. Patriotyzm dzisiaj 
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6. UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU  

Przedstawione w Podstawie programowej i w programie treści nauczania przeznaczone 

są na 90 spotkań/lekcji z uwzględnieniem trzech lat nauki. Przewiduje się dla naszego 

przedmiotu średnio trzydzieści spotkań/lekcji w roku szkolnym. Każda z proponowanych 67 

kart programowych zawiera materiał, z którego można wybrać zagadnienia i metody 

przeznaczone na jedną lub kilka lekcji. Dobór proponowanych treści i metod zależeć będzie 

przede wszystkim od warunków, w których przyjdzie pracować nauczycielowi Wiedzy 

o Polsce. Stąd każda karta programowa oprócz informacji o materiale, metodach pracy czy 

sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów, zawsze zawiera dział „zagadnienia”. 

Zamieszczone tam tematy lekcji umożliwiają wybór różnych ujęć, zgodnych 

z zainteresowaniami nauczyciela i możliwościami uczniów, pozwalają na przedstawianie 

treści oraz na ich omówienie z uczniami na rozmaite sposoby. Kształt lekcji zależy od 

nauczyciela, a program można dopasować do potrzeb zespołu uczniowskiego. Karty 

zawierają szczegółowe rozwiązania, ale nie przesądzają o formie zajęć, ani czasie ich trwania.  

 

Zakładam, że w grupie uczniów gimnazjum, powszechna jest znajomość języka polskiego 

na poziomie B, a nawet C. Jeśli wystąpią problemy ze zrozumieniem treści, proponuję 

używanie – jeśli to możliwe – w warstwie narracyjnej i objaśniającej języka kraju 

zamieszkania.  

 

Realizacja programu oparta jest na stosowaniu wielu metod. W kartach programowych 

znalazły się wskazówki dotyczące użycia określonej metody w konkretnej sytuacji lekcyjnej. 

Wyraźna jest przy tym preferencja dla metod aktywizujących, np. pracy z różnorodnymi 

materiałami źródłowymi pod kierunkiem nauczyciela, burzy mózgów, debaty uczniowskiej, 

mini projektu uczniowskiego, analizy SWOT. 
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7. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW PO ZREALIZOWANIU PROGRAMU Z WIEDZY O POLSCE DLA 

GIMNAZJUM 

 

Uczeń gimnazjum, po zrealizowaniu programu Wiedzy o Polsce w zakresie historii: 

 sytuuje w czasie i przestrzeni państwo pierwszych Piastów, 

 wyjaśnia okoliczności przyjęcia chrztu przez Piastów oraz następstwa kulturowe, 

społeczne i polityczne chrystianizacji Polski, 

 ocenia dokonania pierwszych Piastów w dziedzinie polityki, gospodarki i kultury, 

 sytuuje w czasie i przestrzeni Polskę okresu rozbicia dzielnicowego, 

 opisuje postanowienia statutu Bolesława Krzywoustego, 

 porządkuje i sytuuje w czasie najważniejsze wydarzenia związane z relacjami polsko-

krzyżackimi w epoce Piastów, 

 ocenia dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej (system 

obronny, urbanizacja kraju, prawo, nauka) oraz w polityce zagranicznej, 

 wyjaśnia przyczyny i ocenia następstwa unii Polski z Litwą, 

 porządkuje i sytuuje w czasie najważniejsze wydarzenia związane z relacjami polsko-

krzyżackimi w epoce Jagiellonów, 

 charakteryzuje rozwój uprawnień stanu szlacheckiego, 

 ocenia politykę zagraniczną ostatnich Jagiellonów, 

 przedstawia okoliczności zawarcia unii realnej pomiędzy Polską a Litwą i jej główne 

postanowienia oraz wskazuje na mapie terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 

 charakteryzuje stosunki wyznaniowe w państwie polsko-litewskim i wyjaśnia ich 

specyfikę na tle europejskim, 

 przedstawia największe osiągnięcia piśmiennictwa polskiego epoki renesansu, 

uwzględniając twórczość Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego, 

 rozpoznaje reprezentatywne obiekty sztuki renesansowej na ziemiach polskich, 

 wymienia instytucje ustrojowe demokracji szlacheckiej i charakteryzuje ich 

kompetencje, 
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 wyjaśnia okoliczności uchwalenia oraz główne założenia konfederacji warszawskiej 

i artykułów henrykowskich, 

 przedstawia zasady wolnej elekcji, 

 ocenia charakter zmian systemu polityczno-ustrojowego Rzeczypospolitej w XVII w., 

 wyjaśnia główne przyczyny wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją, Turcją i Rosją, 

 ocenia społeczno-gospodarcze i polityczne następstwa wojen w XVII w., 

 wyjaśnia przyczyny i wskazuje przejawy kryzysu politycznego i społeczno-

gospodarczego Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII w., 

 przedstawia przyczyny i przejawy kryzysu państwa polskiego w czasach saskich, 

 wyjaśnia zmiany położenia międzynarodowego Rzeczypospolitej w XVIII w., 

 przedstawia okoliczności powstania, zadania i osiągnięcia Komisji Edukacji Narodowej, 

 sytuuje w czasie obrady Sejmu Wielkiego oraz uchwalenie Konstytucji 3 maja, 

 wymienia reformy Sejmu Wielkiego oraz postanowienia Konstytucji 3 maja, 

 wyjaśnia okoliczności zawiązania konfederacji targowickiej i ocenia jej następstwa 

 rozpoznaje charakterystyczne cechy polskiego oświecenia, 

 sytuuje w czasie I, II i III rozbiór Rzeczypospolitej i wskazuje na mapie zmiany 

terytorialne po każdym rozbiorze, 

 przedstawia cele i następstwa powstania kościuszkowskiego, 

 rozróżnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku Rzeczypospolitej, 

 wyjaśnia okoliczności utworzenia Legionów Polskich i Księstwa Warszawskiego, 

 opisuje cechy ustrojowe i terytorium Księstwa Warszawskiego, 

 ocenia politykę Napoleona wobec sprawy polskiej oraz postawę Polaków wobec 

Napoleona, 

 przedstawia zasady i postanowienia kongresu wiedeńskiego, uwzględniając jego 

decyzje w sprawie polskiej, 

 charakteryzuje ustrój Królestwa Polskiego, 

 ocenia osiągnięcia Królestwa Polskiego w gospodarce, kulturze i szkolnictwie, 

 sytuuje w czasie i przestrzeni powstanie listopadowe i powstanie styczniowe, 

 przedstawia przyczyny oraz porównuje przebieg i charakter powstań narodowych, 

 rozróżnia bezpośrednie i długofalowe następstwa powstańczych ruchów narodowych, 

 charakteryzuje główne nurty i postaci Wielkiej Emigracji, 
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 wyjaśnia cele i opisuje metody działań zaborców wobec mieszkańców ziem dawnej 

Rzeczypospolitej, 

 charakteryzuje i ocenia zróżnicowane postawy społeczeństwa wobec zaborców, 

 porównuje warunki życia społeczeństwa w trzech zaborach w II poł. 

XIX w. uwzględniając możliwości prowadzenia działalności społecznej i rozwoju 

narodowego, 

 przedstawia główne nurty życia politycznego pod zaborami w końcu XIX w., 

 charakteryzuje stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej oraz opisuje poglądy 

zwolenników różnych orientacji politycznych, 

 ocenia wysiłek zbrojny Polaków, 

 wyjaśnia międzynarodowe uwarunkowania sprawy polskiej. 

 

Uczeń gimnazjum, po zrealizowaniu programu z Wiedzy o Polsce w zakresie wiedzy o 

społeczeństwie: 

 opisuje położenie Polski w Unii Europejskiej, 

 zna przebieg wschodniej granicy Unii Europejskiej, 

 rozpoznaje na mapie Europy połączenia kolejowe, drogowe i lotnicze Polski z innymi 

krajami, w tym z krajem zamieszkania, 

 lokalizuje na mapie największe skupiska Polonii, 

 wyjaśnia przyczyny powstania polskiej diaspory, 

 charakteryzuje – odwołując się do przykładów – wybrane warstwy społeczne, grupy 

zawodowe i ich style życia omawia problemy i perspektywy życiowe młodych 

Polaków (na podstawie samodzielnie zebranych informacji), 

 wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem w sensie formalnym (prawo ziemi, prawo 

krwi, nadanie obywatelstwa), 

 podaje przykłady uprawnień i obowiązków wynikających z posiadania polskiego 

obywatelstwa, 

 wyjaśnia, podając przykłady, jak obywatele mogą wpływać na decyzje władz na 

poziomie lokalnym, krajowym, europejskim i światowym, 

 wskazuje, czym powinien kierować się obywatel, podejmując decyzje wyborcze, 

krytycznie analizuje ulotki, hasła i spoty wyborcze, 
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 wyjaśnia, co dla niego oznacza być Polakiem (lub członkiem innej wspólnoty 

narodowej) i czym obywatelstwo różni się od narodowości, 

 wyjaśnia, uwzględniając wielonarodowe tradycje Polski, jaki wpływ na kształtowanie 

narodu mają wspólne dzieje, kultura, język i tradycja, 

 wyjaśnia, co łączy człowieka z wielką i małą ojczyzną i omawia te więzi na własnym 

przykładzie wyjaśnia, odwołując się do wybranych przykładów, czym według niego 

jest patriotyzm, porównuje tę postawę z nacjonalizmem, szowinizmem 

i kosmopolityzmem, 

 rozważa, w jaki sposób stereotypy i uprzedzenia utrudniają dziś relacje między 

narodami, 

 uzasadnia, że można równocześnie być Polakiem, Europejczykiem i członkiem 

społeczności światowej. 
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8. KARTY PROGRAMOWE 

 

Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 1 

 

Narodziny państwa polskiego 

 

Cel ogólny 

Poznanie procesu tworzenia państwa polskiego w X w. oraz przyczyn i następstw 

przyjęcia chrześcijaństwa przez Mieszka I 

 

Treści 

 pradzieje ziem polskich, 

 plemiona polskie i ich siedziby, 

 początki państwa Mieszka I, 

 przyczyny i znaczenie przyjęcia chrześcijaństwa przez Mieszka I, 

 terytorium państwa Mieszka I i stosunki z sąsiadami. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Osada w Biskupinie 

 Od państwa Polan do państwa polskiego 

 Piastowie – dynastia panująca w Polsce od X do XIV w. 

 Polska w kręgu kultury łacińskiej w Europie 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 poznanie najważniejszych – wybranych informacji – o pradziejach ziem 

polskich (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu tzw. Legendy piastowskiej z Kroniki Anonima zw. Gallem 

(analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 lokalizacja siedzib plemion polskich na mapie i określenie ich zasięgu 

terytorialnego (praca z mapą/rozmowa nauczająca), 
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 wyjaśnienie przyczyn dominującej roli Polan w jednoczeniu ziem między Odrą 

a Bugiem (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 porównanie okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I i Chlodwiga 

– na podstawie analizy fragmentów dwóch kronik – Thietmara i Grzegorza 

z Tours (analiza tekstów źródłowych/dyskusja), 

 poznanie ceremonii udzielania chrztu władcom we wczesnym średniowieczu 

na podstawie fragmentu filmu Gniazdo w reż. Jana Rybkowskiego 

http://www.youtube.com/watch?v=JSVaq8gqQfQ, 

 wyjaśnienie kulturowych i politycznych konsekwencji przyjęcia chrztu 

w obrządku łacińskim (burza mózgów), 

 analiza treści obrazu Jana Matejki Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce 

z cyklu Dzieje cywilizacji w Polsce oraz fragmentu Kroniki Thietmara na temat 

metod, które stosowali władcy Polski, wprowadzając chrześcijaństwo (analiza 

materiału ikonograficznego i tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Zaprowadzenie_chrzescijanstw

a_965_Matejko.JPG&filetimestamp=20050815115926 

 przedstawienie stosunków państwa Mieszka I z sąsiadami z uwzględnieniem 

okoliczności, w których doszło do bitwy pod Cedynią (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza tekstu Dagome iudex i wyjaśnienie znaczenia tego dokumentu dla 

historyków badających początki państwa polskiego. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dagome_iudex 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wymienia plemiona polskie i lokalizuje ich siedziby na mapie, 

 odróżnia w źródłach prawdę historyczną od legendy, 

 wyjaśnia kulturowe i polityczne konsekwencje przyjęcia chrześcijaństwa przez 

Mieszka I, 

 wyjaśnia, dlaczego Czechy pośredniczyły w przyjęciu chrześcijaństwa, 

 wymienia trudności, które pokonywał Mieszko I, jednocząc plemiona 

i tworząc państwo, 

http://www.youtube.com/watch?v=JSVaq8gqQfQ
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Zaprowadzenie_chrzescijanstwa_965_Matejko.JPG&filetimestamp=20050815115926
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Zaprowadzenie_chrzescijanstwa_965_Matejko.JPG&filetimestamp=20050815115926
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dagome_iudex
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 wymienia państwa sąsiadujące z Polską za panowania Mieszka I, 

 analizuje teksty źródłowe i źródła ikonograficzne (odpowiednie fragmenty  

i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Historia alternatywna – rozważ i przygotuj wypowiedź – Jak potoczyłyby się 

losy Polski, gdyby Mieszko I nie przyjął chrztu za pośrednictwem Czech? 

 Wyjaśnij polityczne przyczyny, które skłoniły Mieszka I po śmierci Dobrawy do 

małżeństwa z księżniczką Odą. 

 Rozpocznij tworzenie drzewa genealogicznego dynastii Piastów, które 

będziesz uzupełniać w miarę uzyskiwania informacji o przedstawicielach tej 

rodziny panującej. Wpisz Mieszka I, jego poprzedników, żony – Dobrawę i Odę 

oraz ich dzieci. 

 Ustal, kiedy i za czyim pośrednictwem przyjęli chrzest władcy państw 

sąsiadujących z państwem polskim. W jaki sposób wpłynęło to na ich rozwój 

polityczny i kulturowy?  

 Poznaj obraz Jan Matejki Mieszko I z Pocztu królów i książąt polskich 

i odpowiedz na pytanie – Jakich symboli użył artysta tworząc wizerunek 

Mieszka I do Pocztu królów i książąt polskich? 

http://www.malarze.pawlik.dmkhost.net/mieszko.htm 

 Na podstawie danych z Internetu przedstaw hipotezę o wpływie Normanów 

na powstanie państwa polskiego. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BCyna_ksi%C4%85%C5%BC%C4%99ca 

http://www.malarze.pawlik.dmkhost.net/mieszko.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BCyna_ksi%C4%85%C5%BC%C4%99ca
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 2 

 

Państwo polskie za panowania Bolesława Chrobrego 

 

Cel ogólny 

Poznanie osiągnięć Bolesława Chrobrego w dążeniu do zapewnienia niezależności 

państwu polskiemu i wzmocnienia jego roli w Europie 

 

Treści 

 kalendarium najważniejszych wydarzeń okresu panowania Bolesława 

Chrobrego,  

 misja świętego Wojciecha i jej polityczne skutki, 

 przyczyny i konsekwencje zjazdu gnieźnieńskiego, 

 stosunki państwa polskiego z sąsiadami w okresie panowania Bolesława 

Chrobrego, 

 koronacja Bolesława Chrobrego. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Biskup Wojciech – święty-męczennik i patron Polski w przekazie 

ikonograficznym kwater z Drzwi Gnieźnieńskich 

 Znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego w świetle idei uniwersalizmu 

cesarskiego Ottona III 

 Zjazd gnieźnieński w relacjach kronikarzy, czyli jak rodziła się legenda 

wydarzenia z 1000 r. 

 Sukcesy polityczne i militarne Bolesława Chrobrego  

 Postać Bolesława Chrobrego w malarstwie historycznym Jana Matejki 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 przedstawienie początków panowania Bolesława Chrobrego na tle sytuacji 

politycznej w Europie (mini wykład/ rozmowa nauczająca), 
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 analiza scen z życia świętego Wojciecha ukazanych na płaskorzeźbach z Drzwi 

Gnieźnieńskich (analiza źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

http://www.flickr.com/photos/polandmfa/sets/72157625074241733/detail/ 

 analiza treści miniatury z Ewangeliarza monachijskiego Ottona III i wyjaśnienie 

idei zjednoczenia chrześcijańskiej Europy pod panowaniem Ottona III (analiza 

źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Registrum_Gregori 

 porównanie relacji kronikarskich o zjeździe gnieźnieńskim Anonima zw. 

Gallem i biskupa Thietmara (analiza tekstów źródłowych/rozmowa 

nauczająca), 

 porównanie zasięgu terytorialnego państwa polskiego za panowania Mieszka I 

i Bolesława Chrobrego oraz przedstawienie przyczyn zmian terytorialnych 

(praca z mapą /rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Roczników kwedlinburskich i wyjaśnienie okoliczności 

koronacji Bolesława Chrobrego (analiza tekstu źródłowego/rozmowa 

nauczająca), 

 historia alternatywna – rozważania – Jak potoczyłyby się losy Europy i Polski, 

gdyby zostały zrealizowane plany polityczne Ottona III?, 

 analiza treści obrazów Jana Matejki – Bolesław Chrobry z Pocztu królów i 

książąt polskich oraz Koronacja Bolesława Chrobrego z cyklu Dzieje cywilizacji 

w Polsce – konfrontacja ich ze źródłami pisanymi (np. Kronika Anonima zw. 

Gallem lub Rocznikami kwedlinburskimi) oraz odpowiedź na pytania:  

Czy wizja koronacji Bolesława Chrobrego przedstawiona przez Jana Matejkę 

jest zgodna z prawdą historyczną? oraz Jakich symboli użył artysta tworząc 

wizerunek Bolesława Chrobrego do Pocztu królów i książąt polskich? (analiza 

źródeł ikonograficznych i tekstowych/rozmowa nauczająca). 

http://tmp.kiwix.org:4201/I/400px_Koronacja_Chrobrego_Matejko.jpg 

http://www.malarze.pawlik.dmkhost.net/chrobry.htm 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia miejsce Polski w planach politycznych cesarza Ottona III, 

http://www.flickr.com/photos/polandmfa/sets/72157625074241733/detail/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Registrum_Gregori
http://tmp.kiwix.org:4201/I/400px_Koronacja_Chrobrego_Matejko.jpg
http://www.malarze.pawlik.dmkhost.net/chrobry.htm
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 omawia najważniejsze wydarzenia z okresu panowania Bolesława Chrobrego, 

 wskazuje na mapie zasięg terytorialny państwa polskiego na początku oraz 

pod koniec panowania Bolesława Chrobrego i wyjaśnia przyczyny zmian, 

 ocenia konsekwencje zjazdu gnieźnieńskiego dla Polski, 

 porównuje stosunki państwa polskiego z cesarstwem za panowania Ottona III 

i Henryka II, 

 wyjaśnia symbolikę ceremonii i znaczenie koronacji w ówczesnej Europie, 

 analizuje teksty źródłowe i źródła ikonograficzne (odpowiednie fragmenty 

i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Ustal, które wydarzenie XX w. zostało nazwane Drugim zjazdem gnieźnieńskim 

i wyjaśnij, dlaczego porównano je do wydarzenia z 1000 r. 

 Wyjaśnij, dlaczego wizerunek polityczny Bolesława Chrobrego był często 

wykorzystywany przez propagandę komunistyczną w Polsce po II wojnie 

światowej. 

 Wyszukaj informacje na temat władców panujących w kraju Twojego 

pobytu/zamieszkania w czasach, gdy w Polsce sprawował władzę Bolesław 

Chrobry. Czy państwo, w którym przebywasz, było wówczas niezależne? Czy 

łączyły je kontakty z Polską Bolesława Chrobrego?  

 Uzupełnij tablicę genealogiczną Piastów, wpisując w odpowiednie miejsce 

Bolesława Chrobrego. 

 Ustal, gdzie zostali pochowani Mieszko I i Bolesław Chrobry. 
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 3 

 

Kryzys i odbudowa państwa polskiego w XI w. 

 

Cel ogólny 

Poznanie przyczyn kryzysu monarchii wczesnopiastowskiej i procesu odbudowy 

państwa przez Kazimierza Odnowiciela 

 

Treści 

 kalendarium wydarzeń od śmierci Bolesława Chrobrego do końca panowania 

Kazimierza Odnowiciela, 

 sylwetka polityczna Mieszka II, 

 stosunki Polski z sąsiadami po śmierci Bolesława Chrobrego, 

 bunt ludowy i najazd Brzetysława, 

 sylwetka polityczna Kazimierza Odnowiciela, 

 odbudowa organizacji państwowej i kościelnej. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Stosunki państwa polskiego z cesarstwem za panowania pierwszych 

Piastów 

 Konsekwencje ekonomiczne i społeczne polityki ekspansji terytorialnej 

Bolesława Chrobrego 

 Kraków siedzibą i ośrodkiem władzy księcia Kazimierza Odnowiciela 

 Rola Kościoła w Polsce pierwszych Piastów 

 Mazowsze i Śląsk za panowania pierwszych Piastów  

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 przedstawienie sytuacji w Polsce po śmierci Bolesława Chrobrego (mini 

wykład/ rozmowa nauczająca), 
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 porównanie opinii Anonima zw. Gallem i Jana Długosza o Mieszku II (analiza 

tekstów źródłowych/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści miniatury przedstawiającej księżnę Matyldę wręczającą księgę 

liturgiczną Mieszkowi II (analiza źródła ikonograficznego /rozmowa 

nauczająca), 

 analiza mapy Polska za panowania pierwszych Piastów – kierunków najazdów 

państw sąsiednich na Polskę i strat terytorialnych będących ich konsekwencją 

(analiza źródła kartograficznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Kroniki Czechów Kosmasa dotyczącego najazdu księcia 

Brzetysława na Polskę (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca) 

 wyjaśnienie przyczyn buntu ludowego (burza mózgów/dyskusja), 

 analiza fragmentu Kroniki Anonima zw. Gallem dotyczącego buntu Miecława, 

wyjaśnienie przyczyn tendencji separatystycznych na Mazowszu (analiza 

tekstu źródłowego/rozmowa), 

 interpretacja obrazu Wojciecha Gersona Kazimierz Odnowiciel wracający do 

Polski (analiza źródła ikonograficznego/ rozmowa nauczająca), 

http://malarstwo-historia.blogspot.com/2011/02/wojciech-gerson-kazimierz-

odnowiciel_08.html 

 ocena roli Kazimierza Odnowiciela w przywróceniu jedności państwa  

i odbudowie organizacji kościelnej (dyskusja). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia, dlaczego państwo polskie przeżywało trudności po śmierci 

Bolesława Chrobrego, 

 wskazuje wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny kryzysu monarchii 

wczesnopiastowskiej, 

 wskazuje na mapie zasięg terytorialny państwa polskiego na początku 

panowanie Mieszka II i pod koniec panowania Kazimierza Odnowiciela oraz 

wyjaśnia przyczyny zmian, 

 wyjaśnia, dlaczego cesarz udzielił wsparcia Kazimierzowi Odnowicielowi, 

http://malarstwo-historia.blogspot.com/2011/02/wojciech-gerson-kazimierz-odnowiciel_08.html
http://malarstwo-historia.blogspot.com/2011/02/wojciech-gerson-kazimierz-odnowiciel_08.html
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 wskazuje przyczyny przeniesienia do Krakowa głównego ośrodka władzy 

książęcej za panowania Kazimierza Odnowiciela, 

 analizuje teksty źródłowe i źródła ikonograficzne (odpowiednie fragmenty 

i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Przygotuj głos w dyskusji: Czy realizacja celów polityki zagranicznej Bolesława 

Chrobrego zakończyła się trwałym sukcesem? 

 Wyjaśnij, dlaczego za panowania Mieszka II i Kazimierza Odnowiciela 

zmieniała się polityka cesarstwa wobec państwa polskiego. 

 Wyjaśnij, dlaczego w historiografii od końca XV w. Mieszko II nosił przydomek 

Gnuśny oraz rozważ, czy zgadzasz się z taką opinią o drugim królu Polski. 

Odpowiedź uzasadnij. 

 Wyszukaj informacje na temat małżonek Mieszka II i Kazimierza Odnowiciela 

i wyjaśnij, jaką rolę w polityce pełniły małżeństwa zawierane przez władców. 

 Wyszukaj informacji na temat dziejów relikwii św. Wojciecha i wyjaśnij, jaką 

rolę pełniły relikwie w średniowieczu. 

 Ustal, związek klasztoru benedyktyńskiego w Tyńcu z księciem Kazimierzem 

Odnowicielem. Znajdź Tyniec na mapie historycznej Polski. 

http://www.tyniec.info/?strona=historia 

 Uzupełnij tablicę genealogiczną Piastów, wpisując w odpowiednie miejsca 

władców poznanych na lekcji. 

http://www.tyniec.info/?strona=historia
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 4 

 

Polska wobec konfliktu cesarstwa z papiestwem w drugiej połowie XI w.  

 

Cel ogólny 

Poznanie okoliczności koronacji Bolesława Śmiałego oraz następstw konfliktu króla 

z biskupem Stanisławem ze Szczepanowa 

 

Treści  

 udzielenie poparcia papieżowi Grzegorzowi VII przez władcę Polski Bolesława 

Śmiałego, 

 koronacja Bolesława Śmiałego, 

 stosunki Polski z sąsiadami za panowania Bolesława Śmiałego,  

 konflikt między królem a biskupem krakowskim Stanisławem ze Szczepanowa. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Polska w obozie gregoriańskim  

 Stosunki państwa polskiego z Rusią Kijowską i Węgrami za panowania 

pierwszych Piastów 

 Spór między władzą świecką i duchowną w historii i jej symboliczny 

wymiar 

 Porównanie roli, jaką odegrali w historii Polski jej święci-patroni: św. 

Wojciech i św. Stanisław ze Szczepanowa 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 przedstawienie przyczyn konfliktu między papieżem Grzegorzem VII 

i cesarzem Henrykiem IV (mini wykład/ rozmowa nauczająca), 

 analiza szans i zagrożeń wynikających z udzielenia poparcia jednej ze 

zwaśnionych stron przez państwo polskie (analiza SWOT/praca w grupach), 
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 porównanie oceny Bolesława Śmiałego dokonanej przez niemieckiego 

kronikarza Lamberta z Hersfeldu z oceną Bolesława Chrobrego zawartą we 

fragmencie Roczników kwedlinburskich (analiza tekstów źródłowych /dyskusja 

na temat stereotypów w postrzeganiu władców Polski przez autorów 

reprezentujących krąg cesarski), 

 porównanie relacji Anonima zw. Gallem i Wincentego Kadłubka o śmierci 

biskupa Stanisława ze Szczepanowa i ocena wiarygodności tych przekazów 

(analiza tekstów źródłowych/rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie przyczyn interwencji Bolesława Śmiałego na Węgrzech na Rusi 

(mini wykład), 

 analiza źródeł ikonograficznych z XVI w.– fragmentu ornatu ufundowanego 

przez Piotra Kmitę przedstawiającego śmierć biskupa Stanisława z ręki króla 

Bolesław Śmiałego, a także fragmentu płaskorzeźby z relikwiarza św. 

Stanisława przedstawiającej wykonywanie kary obcięcia członków (analiza 

źródeł ikonograficznych/ rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie kontrowersji historycznych wokół śmierci biskupa Stanisława 

(mini wykład). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia, dlaczego Bolesław Śmiały popierał papieża w walce z cesarstwem, 

 ocenia politykę Bolesława Śmiałego wobec sąsiadów, 

 przedstawia swój sąd w sprawie konfliktu król – biskup, 

 analizuje teksty źródłowe i źródła ikonograficzne (odpowiednie fragmenty 

i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Historia alternatywna – rozważ – Jak potoczyłyby się losy Polski, gdyby konflikt 

między Bolesławem Śmiałym i biskupem Stanisławem zakończył się 

kompromisem? Przygotuj wypowiedź. 

 Wyszukaj informacje o innym konflikcie europejskiego władcy 

z przedstawicielem duchowieństwa w średniowiecznej Europie. Czy zakończył 
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się on podobnie jak konflikt biskupa Stanisława z królem Bolesławem 

Śmiałym?  

 Zgromadź informacje na temat hipotez dotyczących śmierci i miejsca złożenia 

szczątków Bolesława Śmiałego. 

 Ustal, jaki drugi przydomek nosi Bolesław Śmiały oraz wyjaśnij jego 

pochodzenie. 

 Ustal, gdzie są przechowywane relikwie św. Stanisława i jaka uroczystość 

odbywa się co roku – 8 maja – w Krakowie. 

 Uzupełnij tablicę genealogiczną Piastów, wpisując Bolesława Śmiałego 

w odpowiednim miejscu. 
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 5 

 

Życie w państwie pierwszych Piastów 

 

Cel ogólny 

Poznanie organizacji państwa pierwszych Piastów i warunków życia jego 

mieszkańców  

 

Treści 

 warunki naturalne i demografia ziem polskich za panowania pierwszych 

Piastów, 

 państwo polskie monarchią patrymonialną. Organizacja administracji 

państwowej, 

 rola drużyny książęcej, 

 grody, podgrodzia, osady służebne ich funkcje, 

 powinności chłopów, rodzaje świadczeń, 

 organizacja kościelna w monarchii wczesnopiastowskiej. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Kształtowanie się społeczeństwa feudalnego na ziemiach polskich 

 Gospodarka na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu 

 Od państwa plemiennego Polan do monarchii patrymonialnej 

 Powstanie i rozwój organizacji kościelnej na ziemiach polskich  

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 analiza fragmentu Kroniki Anonima zw. Gallem o warunkach naturalnych ziem 

polskich oraz analiza danych o zaludnieniu ziem polskich w państwie 

pierwszych Piastów na tle innych państw europejskich (analiza źródła 

pisanego i statystycznego), 
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 przedstawienie cech monarchii patrymonialnej i sposobu sprawowania władzy 

przez księcia/króla (mini wykład), 

 analiza fragmentu relacji Ibrahima Ibn Jakuba na temat drużyny Mieszka I oraz 

wyjaśnienie konsekwencji finansowania drużyny dla obciążeń feudalnych 

społeczeństwa (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 poznanie obrazu Michała Byliny Drużyna Bolesława Chrobrego nad Bałtykiem 

i wymienienie elementów uzbrojenia wojów (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca),  

 analiza fragmentu relacji Ibrahima Ibn Jakuba oraz fragmentu bulli 

gnieźnieńskiej o wznoszeniu i funkcjach grodów (analiza tekstu źródłowego/ 

rozmowa nauczająca), 

 poznanie fotografii przedstawiającej makietę Gniezna na przełomie X i XI w. 

i rozpoznanie poszczególnych części grodu oraz ich funkcji (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie grup społecznych mieszkających w Polsce pierwszych Piastów 

i określenie ich praw i obowiązków (mini wykład), 

 poznanie organizacji kościelnej na ziemiach polskich po 1000 r. (mini 

wykład/rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia, zasady funkcjonowania monarchii wczesnopiastowskiej, 

 wymienia grupy społeczne mieszkające w monarchii wczesnopiastowskiej 

i charakteryzuje ich powinności wobec władcy, 

 charakteryzuje rozwój organizacji kościelnej na ziemiach polskich za czasów 

panowania pierwszych Piastów, 

 analizuje teksty źródłowe i źródła ikonograficzne (odpowiednie fragmenty 

 i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 
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Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Pochodzenie nazw wielu miejscowości w Polsce jest związane z istnieniem 

w tych miejscach w średniowieczu osad służebnych. Podaj przykłady takich 

miejscowości. 

 Wyjaśnij, co oznacza sformułowanie „dwór wędrujący”/”wędrowny”. 

 Ustal, w jakim państwie powstała organizacja administracji będąca wzorem 

dla innych państw średniowiecznej Europy. 

 Mieszko I podarował wielbłąda sześcioletniemu Ottonowi III w 986 r. Wyjaśnij, 

czy na podstawie tego faktu można sądzić o kontaktach handlowych państwa 

wczesnopiastowskiego. 
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 6 

 

Państwo polskie za panowania Bolesława Krzywoustego 

 

Cel ogólny 

Poznanie polityki wewnętrznej i zagranicznej Bolesława Krzywoustego oraz zasad 

jego testamentu 

 

Treści 

 Polska na przełomie XI i XII w. – rządy Władysława Hermana, 

 sylwetka polityczna Bolesława Krzywoustego, 

 najazd cesarza Henryka V na Polskę, 

 powrót Pomorza Gdańskiego do Polski i uzależnienie Pomorza Zachodniego, 

 testament Bolesława Krzywoustego. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Polska trzech Bolesławów – Chrobrego, Śmiałego, Krzywoustego 

 Rozwój stosunków feudalnych i jego konsekwencje 

 Walka o niezależność państwa polskiego od cesarstwa  

 Polska w konflikcie między papieżem i cesarzem w XI i XII w.  

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 przedstawienie okoliczności przejęcia władzy przez Władysława Hermana 

i włączenia Polski do obozu cesarskiego w czasie jego panowania (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Kroniki Anonima zw. Gallem na temat walki o władzę 

między Zbigniewem i Bolesławem Krzywoustym (analiza tekstu źródłowego/ 

rozmowa nauczająca), 



31 

 

 analiza fragmentów Kroniki Anonima zw. Gallem na temat przyczyn wojny 

polsko-niemieckiej w 1109 r. i obrony Głogowa (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 lokalizacja miejsc związanych z najazdem niemieckim na Polskę i walkami 

Bolesława Krzywoustego na Pomorzu (praca z mapą/rozmowa nauczająca), 

 porównanie zasięgu terytorialnego państwa polskiego na początku i pod 

koniec panowania Bolesława Krzywoustego (praca z mapą/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza fragmentu Kroniki Mistrza Wincentego zw. Kadłubkiem dotyczącego 

statutu Bolesława Krzywoustego oraz lokalizacja na mapie ziem 

przydzielonych synom Bolesława Krzywoustego (analiza tekstu 

źródłowego/praca z mapą/rozmowa nauczająca), 

 dyskusja – Czy w Polsce doszłoby do rozbicia politycznego, gdyby Bolesław 

Krzywousty nie zostawił testamentu?. 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia, jakie trudności przeżywało państwo polskie po opuszczeniu kraju 

przez Bolesława Śmiałego, 

 podaje przyczyny najazdu niemieckiego na Polskę w 1109 r., 

 wskazuje związki między sytuacją wewnętrzną w Polsce i wojną z cesarstwem 

w 1109 r., 

 wyjaśnia, dlaczego Bolesław Krzywousty podjął decyzję podziału Polski na 

dzielnice, uwzględniając jego doświadczenia życiowe, 

  ocenia decyzję Bolesława Krzywoustego o podziale Polski na dzielnice, 

 analizuje źródła (odpowiednie fragmenty i ilustracje udostępnione 

w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Podaj przykłady decyzji o podziale państwa podejmowanych przez innych 

władców średniowiecznej Europy (Jarosław Mądry w 1054 r., książę czeski 

Brzetysław w 1055 r.). 
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 Wyjaśnij, dlaczego obrona Głogowa jest uważana za przykład największego 

poświęcenia w obronie ojczyzny. 

 Przygotuj w punktach informację o dziejach Pomorza za panowania 

pierwszych Piastów od X do połowy XII w.  

 Na podstawie fragmentu tekstu Kroniki Anonima zwanego Gallem 

(zamieszczonego w e-podręczniku) przygotuj krótką wypowiedź na temat 

techniki walki wojsk polskich i niemieckich w 1109 r. 

 Wysłuchaj piosenki Ewy Demarczyk (You Tube – Ballada o cudownym 

narodzeniu Bolesława) do słów zaczerpniętych z Kroniki Anonima zw. Gallem 

i wyjaśnij, jakich informacji o narodzinach Bolesława Krzywoustego udziela 

kronikarz. 

http://www.youtube.com/watch?v=jQE5sTapH8g 

 Ustal, czy są wiarygodne informacje o decydującym starciu wojsk polskich 

i niemieckich na Psim Polu w 1109 r. podane przez Wincentego Kadłubka. 

 Uzupełnij drzewo genealogiczne Piastów, wpisując władców poznanych na 

lekcji. 

 Ustal, gdzie zostali pochowani Władysław Herman i Bolesław Krzywousty. 

http://www.youtube.com/watch?v=jQE5sTapH8g
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 7 

 

Kraj wielu książąt 

 

Cel ogólny 

Poznanie trudności w realizacji postanowień testamentu Bolesława Krzywoustego 

oraz zagrożeń zewnętrznych ziem polskich  

 

Treści 

 zasady senioratu i pryncypatu w statucie Bolesława Krzywoustego,  

 postępujące rozdrobnienie dzielnicowe, 

 zagrożenie zewnętrzne ziem polskich, 

 sprowadzenie krzyżaków do Polski, 

 najazd Tatarów na Polskę. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Dzieje konfliktu polsko-krzyżackiego  

 Rozwój stosunków feudalnych i jego konsekwencje 

 Walka o niezależność państwa polskiego w średniowieczu  

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 przedstawienie walk o władzę między synami Bolesława Krzywoustego 

i ostatecznego złamania zasad statutu (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza map przedstawiających początek rozbicia dzielnicowego w Polsce oraz 

ziemie polskie w XIII w. (analiza źródeł kartograficznych/rozmowa nauczająca), 

 analiza tekstu Bulli papieża Honoriusza III zwalniającej Polaków od udziału 

w wyprawach krzyżowych (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 przypomnienie okoliczności powstania zakonów rycerskich (rozmowa 

nauczająca), 
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 analiza tekstu dokumentu fundacyjnego księcia Konrada Mazowieckiego 

(analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie podboju Prus przez krzyżaków oraz organizacji państwa 

krzyżackiego (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Kroniki Wielkopolskiej o najeździe mongolskim na Polskę w 

1241 r. (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza miniatur z Legendy obrazowej o świętej Jadwidze księżnej śląskiej 

przedstawiających oblężenie Legnicy i Bitwę pod Legnicą, 

http://www.dokumentyslaska.pl/jadwiga_slaska/obraz%2002.html 

 lokalizacja ziem polskich zagrożonych najazdem Tatarów w XIII w. (praca 

z mapą/rozmowa nauczająca), 

 lokalizacja strat terytorialnych państwa polskiego w XIII w. (praca 

z mapą/rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia, dlaczego ustalenia zawarte w statucie Bolesława Krzywoustego nie 

były przestrzegane, 

 wskazuje, jaką rolę odgrywali możni w walkach toczonych przez synów 

Bolesława Krzywoustego, 

 wyjaśnia przyczyny sprowadzenia zakonu krzyżackiego do Polski, 

 przedstawia, jak krzyżacy budowali i organizowali swoje państwo w Prusach, 

 podaje skutki najazdów mongolskich na Polskę, 

 wskazuje na mapie straty terytorialne państwa polskiego w XII – XIII w., 

 analizuje teksty źródłowe oraz źródła ikonograficzne i kartograficzne 

(odpowiednie fragmenty i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Podaj nazwę dzielnicy, na której obszarze – uwzględniając podział z 1138 r. 

– znajduje się miejscowość, w której mieszka Twoja rodzina. 

 Hejnał mariacki, to melodia grana co godzinę przez trębacza z wieży kościoła 

Najświętszej Marii Panny w Krakowie. Raz dziennie, w południe, jest 

http://www.dokumentyslaska.pl/jadwiga_slaska/obraz%2002.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Melodia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Mariacki_w_Krakowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Mariacki_w_Krakowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
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transmitowana przez program I Polskiego Radia na cały świat. Ustal, na 

pamiątkę którego wydarzenia melodia hejnału, w trakcie jej wykonywania, 

jest przerywana. 

 Wymień państwa europejskie, które ucierpiały w wyniku najazdów 

Mongołów. 

 Przygotuj notatkę dotyczącą dziejów zakonu krzyżackiego od momentu 

powstania do sprowadzenia do Polski. 

 Wyjaśnij, dlaczego święta Jadwiga Śląska jest uznawana za patronkę 

pojednania polsko-niemieckiego. 

 Ustal związki świętej Jadwigi Śląskiej z Trzebnicą. 

 Znajdź informację o tym, jak przed najazdami Mongołów bronili się 

mieszkańcy Sandomierza. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Radio_Program_I
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 8 

 

Społeczeństwo i gospodarka w okresie rozbicia dzielnicowego 

 

Cel ogólny 

Poznanie rozwoju gospodarczego i przemian społecznych na ziemiach polskich 

w okresie rozbicia dzielnicowego  

 

Treści 

 immunitety i ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego ziem polskich, 

 rozwój osadnictwa. Lokacje wsi na prawie niemieckim, 

 zmiany w sposobie gospodarowania na wsi, 

 lokacje miast na prawie niemieckim, 

 stosunki społeczne i narodowościowe w miastach. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Od grodu do średniowiecznego miasta  

 Życie na wsi i w mieście w średniowieczu 

 Rozwój gospodarczy ziem polskich w średniowieczu 

 Przemiany społeczne w Polsce w okresie rozbicia dzielnicowego 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 analiza fragmentu Przywileju immunitetowego Bolesława Wstydliwego dla 

Klemensa z Ruszczy (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Dokumentu lokacyjnego wsi Radlino (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 poznanie planu wsi lokowanej na prawie niemieckim i wyjaśnienie, na czym 

polegała trójpolówka (analiza źródła ikonograficznego/rozmowa 

nauczająca/mini wykład), 
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 analiza fragmentu Przywileju lokacyjnego miasta Krakowa (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 poznanie planów lokacyjnych Poznania, Wrocławia i Krakowa oraz wskazanie 

typowych cech zabudowy miasta lokowanego na prawie niemieckim (praca w 

grupach), 

 lokalizacja na mapie osadnictwa na prawie niemieckim w XIII w. (praca 

z mapą/rozmowa nauczająca), 

 porównanie rozwoju gospodarczego dzielnic Polski w okresie rozbicia 

dzielnicowego (rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie przemian społecznych i narodowościowych w miastach (mini 

wykład), 

 ocena przemian cywilizacyjnych na ziemiach polskich w okresie rozbicia 

dzielnicowego (dyskusja). 

 

Osiągnięcia uczniów. Uczeń: 

 wyjaśnia, dlaczego możni byli zainteresowani rozwojem kolonizacji, 

 wymienia prawa i obowiązki osadników, 

 wyjaśnia korzyści płynące z osadnictwa na prawie niemieckim zarówno dla 

właściciela ziemi, jak i osadników, 

 przedstawia proces lokacji miast od wytyczenia planu do powstania 

samorządu, 

 wymienia zmiany, jakie nastąpiły w sposobie gospodarowania na wsi, 

 wyjaśnia rolę patrycjatu, pospólstwa i plebsu w życiu średniowiecznego 

miasta, 

 ocenia znaczenie cechów dla rozwoju rzemiosła, 

 analizuje teksty źródłowe oraz źródła ikonograficzne i kartograficzne 

(odpowiednie fragmenty i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Podaj przyczyny przodującej roli Śląska w rozwoju gospodarczym ziem 

polskich w okresie rozbicia dzielnicowego. 
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 Wymień miasto, lokowane na prawie niemieckim, położone w regionie, 

z którego pochodzi Twoja rodzina zamieszkała w Polsce. Czy można obecnie 

dostrzec w układzie przestrzennym tego miasta rozwiązania sięgające 

średniowiecza?  

 Ustal, czy w kraju Twojego zamieszkania znajdują się miasta, w których 

występują ślady średniowiecznych założeń urbanistycznych. Podaj przykład 

i wskaż te elementy w zabudowie miasta. 

 Przygotuj głos w dyskusji: Rozwój gospodarczy ziem polskich w okresie rozbicia 

dzielnicowego sprzyjał, czy opóźniał proces jednoczenia państwa polskiego? 
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 9 

 

Polska na drodze do zjednoczenia 

 

Cel ogólny 

Poznanie procesu jednoczenia ziem polskich w XIII-XIV w. 

 

Treści 

 czynniki sprzyjające jednoczeniu państwa polskiego, 

 rola Krakowa w podzielonym państwie, 

 pierwsze próby zjednoczenia podejmowane przez książąt piastowskich, 

 koronacja Przemysława II i Wacława II, 

 sylwetka polityczna Władysława Łokietka, 

 utrata Pomorza Gdańskiego, 

 wojna z krzyżakami, bitwa pod Płowcami. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Stosunki polsko-krzyżackie w średniowieczu 

 Koronacje władców Polski w średniowieczu 

 Stosunki Polski z Czechami w średniowieczu 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 analiza fragmentu Żywota św. Stanisława (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 rozważania – Jakie szanse i zagrożenia stwarzał proces zjednoczenia Polski 

poszczególnym grupom społecznym? (analiza SWOT/praca w grupach), 

 przedstawienie prób zjednoczenia dokonywanych przez Henryków śląskich, 

Przemysła II i Wacława II (mini wykład), 

 analiza treści obrazu Wojciecha Gersona Śmierć Przemysława (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 
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http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:%C5%9Amier%C4%87_kr%C3%

B3la_Przemys%C5%82a_II.jpg&filetimestamp=20071229210854 

 porównanie oceny rządów Wacława II dokonanej przez dwóch historyków 

– Jana Baszkiewicza i Jerzego Dowiata (analiza fragmentów opracowań 

historycznych), 

 historia alternatywna – rozważania – Jak potoczyłyby się losy Polski, gdyby 

Przemyślidzi panowali na tronie Polski do końca XV w.?, 

 porównanie zasięgu terytorialnego władzy Przemysła II i Wacława II (praca 

z mapą/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu tekstu bulli papieża Jana XXII z 1319 r. (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu kroniki Jana Długosza na temat zajęcia Pomorza Gdańskiego 

przez Krzyżaków (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Rocznika dominikańskiego na temat kar za bunt wójta 

Alberta (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie przyczyn, przebiegu i rezultatu wojny z Krzyżakami za 

panowania Władysława Łokietka (mini wykład/praca z mapą). 

 

Osiągnięcia uczniów. Uczeń: 

 wyjaśnia, dlaczego Kościół poparł proces jednoczenia ziem polskich, 

 wyjaśnia, jaką rolę w jednoczeniu ziem polskich odegrał kult św. Stanisława, 

 wymienia próby zjednoczenia państwa polskiego podejmowane pod koniec 

XIII i na początku XIV w., 

 ocenia rządy Wacława II w Polsce, 

 lokalizuje na mapie dzielnice Polski, które zjednoczył Władysław Łokietek, 

 wyjaśnia znaczenie koronacji Władysława Łokietka dla periodyzacji dziejów 

państwa polskiego, 

 ocenia postawę zakonu krzyżackiego wobec wydarzeń w Gdańsku w 1309 r., 

 wymienia i lokalizuje na mapie ziemie, które utraciła Polska w czasie rozbicia 

dzielnicowego oraz w czasie walk o zjednoczenie, 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:%C5%9Amier%C4%87_kr%C3%B3la_Przemys%C5%82a_II.jpg&filetimestamp=20071229210854
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:%C5%9Amier%C4%87_kr%C3%B3la_Przemys%C5%82a_II.jpg&filetimestamp=20071229210854
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 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne (odpowiednie źródła 

udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Ustal, z której linii Piastów pochodził Władysław Łokietek. 

 Wyjaśnij, dlaczego koronacja Władysława Łokietka odbyła się w Krakowie. 

 Ustal, gdzie znajduje się Grota Łokietka i wyjaśnij, z którą legendą łączy się 

historia tego miejsca. 

 Przeprowadź śledztwo – Kto zabił Przemysła II i dlaczego? Sprawdź różne 

hipotezy na ten temat. 

 Ustal, gdzie zostali pochowani Przemysł II i Władysław Łokietek. 

 Uzupełnij drzewo genealogiczne Piastów wpisując w odpowiednie miejsca 

Henryka Pobożnego, Przemysł II i Władysława Łokietka (uwaga: nie musisz 

wpisywać do tablicy wszystkich władców z okresu rozbicia dzielnicowego). 
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 10 

 

Państwo polskie za panowania Kazimierza Wielkiego 

 

Cel ogólny 

Poznanie dokonań Kazimierza Wielkiego w polityce wewnętrznej i zagranicznej 

państwa polskiego 

 

Treści 

 objęcie władzy przez Kazimierza Wielkiego, 

 ugoda z Luksemburgami, 

 konflikt z Krzyżakami i zawarcie pokoju w Kaliszu, 

 opanowanie Rusi Halickiej, 

 rozwój gospodarczy Polski za panowania Kazimierza Wielkiego, 

 unifikacja prawa, 

 założenie Akademii Krakowskiej, 

 zjazd monarchów w Krakowie. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Stosunki polsko-krzyżackie od XIII do XVI w. 

 Polityka zagraniczna ostatnich Piastów 

 Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną – polityka gospodarcza 

Kazimierza Wielkiego 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 przedstawienie sposobów rozwiązania konfliktów z sąsiadami przez 

Kazimierza Wielkiego (mini wykład/rozmowa nauczająca/praca z mapą), 

 analiza fragmentu zeznań świadków w procesie polsko-krzyżackim 

w Warszawie (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczającą),  
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 ocena decyzji Kazimierza Wielkiego dotyczących Śląska i Pomorza Gdańskiego 

(dyskusja),  

 przedstawienie przyczyn i konsekwencji opanowania Rusi Halickiej przez 

Kazimierza Wielkiego (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie, dlaczego Kazimierz Wielki podjął trud uporządkowania prawa 

w Polsce (rozmowa nauczającą),  

 analiza fragmentu statutu wiślickiego (analiza tekstu źródłowego/rozmowa 

nauczającą),  

 lokalizacja zamków obronnych wymienionych w Kronice Janka z Czarnkowa 

i wyjaśnienie, gdzie wybudowano ich najwięcej, i dlaczego (analiza tekstu 

źródłowego/praca z mapą/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Rafała Hadziewicza Kazimierz nadający przywilej 

włościanom lub obrazu Marcella Bacciarellego Kazimierz Wielki słuchający 

próśb chłopów (analiza źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

http://www.wawel.net/images/malarstwo-2011/hadziewicz-

rafal/poziom/kazimierz-wielki-nadeje-rzywileje-wloscianom.jpg 

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Bacciarelli/Images/Kazimierz_W_i_chlop

i.jpg 

 konfrontacja informacji pochodzących z kroniki Jana Długosza na temat uczty 

u Wierzynka z treścią obrazu Bronisława Abramowicza Uczta u Wierzynka 

(analiza tekstu źródłowego i źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Abramowicz_Uczta_u_Wierzyn

ka_1876.jpg&filetimestamp=20110318153428 

 analiza fragmentu Dyplomu założenia Akademii Krakowskiej i wyjaśnienie 

przyczyn założenia uczelni przez Kazimierza Wielkiego (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza treść napisów na pieczęci majestatycznej Kazimierza Wielkiego 

i wyjaśnienie idei Korony Królestwa Polskiego (analiza źródła/rozmowa 

nauczająca),  

http://www.wawel.net/images/malarstwo-2011/hadziewicz-rafal/poziom/kazimierz-wielki-nadeje-rzywileje-wloscianom.jpg
http://www.wawel.net/images/malarstwo-2011/hadziewicz-rafal/poziom/kazimierz-wielki-nadeje-rzywileje-wloscianom.jpg
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Bacciarelli/Images/Kazimierz_W_i_chlopi.jpg
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Bacciarelli/Images/Kazimierz_W_i_chlopi.jpg
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Abramowicz_Uczta_u_Wierzynka_1876.jpg&filetimestamp=20110318153428
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Abramowicz_Uczta_u_Wierzynka_1876.jpg&filetimestamp=20110318153428
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 analiza fragmentu listu kanclerza cesarza Karola IV do wielkiego mistrza 

krzyżackiego i wyjaśnienie pojęcia władzy suwerennej (analiza 

źródła/rozmowa nauczająca).  

 

Osiągnięcia uczniów. Uczeń: 

 wyjaśnia, dlaczego Kazimierz Wielki rozwiązał konflikty z Czechami 

i Krzyżakami metodami pokojowymi, 

 ocenia politykę wewnętrzną i zagraniczną Kazimierza Wielkiego, 

 porównuje terytorium państwa przejętego w dziedzictwie przez Kazimierza 

Wielkiego z obszarem państwa pod koniec jego panowania, 

 wyjaśnia skutki narodowościowe, kulturowe (w tym religijne) i gospodarcze 

przyłączenia Rusi Halickiej do Polski, 

 ocenia znaczenie uczelni krakowskiej dla budowania nowoczesnego państwa, 

 wyjaśnia ideę Korony Królestwa Polskiego, 

 wyjaśnia, dlaczego król Kazimierz nosi przydomek Wielki, 

 analizuje teksty źródłowe i źródła ikonograficzne oraz kartograficzne 

(odpowiednie fragmenty i obrazy udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Wyjaśnij, dlaczego w Polsce Ludowej zmieniała się ocena postaci Kazimierza 

Wielkiego – w latach 50-tych była negatywna, a w latach 70-tych pozytywna. 

 Wyjaśnij, dlaczego za panowania Kazimierza Wielkiego wielu Żydów osiedliło 

się w Polsce. 

 Podaj przykład zamku obronnego wzniesionego za panowania Kazimierza 

Wielkiego, który zachował się do dzisiaj. Ustal, czy można go zwiedzać. 

 Ustal, gdzie został pochowany Kazimierz Wielki. Obejrzyj zdjęcia 

przedstawiające jego nagrobek. 

 Ustal związki Kazimierza Wielkiego z Węgrami. 

 Ustal, gdzie (państwo, miasto) zostały założone uczelnie w Europie starsze od 

Akademii Krakowskiej. 
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 Uzupełnij drzewo genealogiczne Piastów wpisując w odpowiednie miejsce 

Kazimierza Wielkiego. 
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 11 

 

 

Polska u schyłku XIV w. Problem sukcesji po Piastach 

 

Cel ogólny 

Poznanie ewolucji systemu ustrojowego w Polsce – od monarchii patrymonialnej do 

monarchii stanowej oraz pierwszego przywileju stanowego 

 

Treści 

 Polska monarchia stanową, 

 system sprawowania władzy w państwie, 

 ludwik Andegaweński na tronie polskim, 

 przywilej koszycki. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Unia personalna Polski z Węgrami 

 Od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej 

 Jak kształtował się stan szlachecki? 

 Rozwój przywilejów szlacheckich od XIV do początków XVI w. 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 przedstawienie definicji monarchii stanowej oraz charakterystyka stanów 

w Polsce u schyłku XIV w. (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie systemu sprawowania władzy w państwie, zapoznanie 

z urzędami centralnymi i lokalnymi (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 konfrontacja informacji z tablicy genealogicznej Andegawenów z informacjami 

z fragmentu Kroniki Janka z Czarnkowa na temat sukcesji po śmierci 

Kazimierza Wielkiego (analiza źródła genealogicznego /analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 
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 ocena decyzji Kazimierza Wielkiego dotyczących sukcesji tronu (dyskusja),  

 analiza fragmentu przywileju koszyckiego nadanego przez Ludwika 

Andegaweńskiego (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczającą).  

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia, na czym polegał proces kształtowania się stanów, 

 przedstawia, jak tworzył się stan szlachecki w Polsce, 

 wyjaśnia różnicę między monarchią patrymonialna a monarchia stanową, 

 wyjaśnia przyczyny nadania i podaje postanowienia przywileju koszyckiego, 

 wyjaśnia, na czym polegała unia personalna, podaje przykład wcześniej 

zawartej unii personalnej,  

 analizuje teksty źródłowe i źródło genealogiczne (odpowiednie fragmenty 

i tablica udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Podaj dwa przykłady państw europejskich, w których, wcześniej niż w Polsce 

ukształtowały się monarchie stanowe. 

 Wyjaśnij, dlaczego na Węgrzech Ludwik Andegaweński nosi przydomek Wielki. 

 Przedstaw przykład herbu szlacheckiego (może to być herb znanej Tobie 

polskiej rodziny) i wyjaśnij jego symbolikę.  
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 12 

 

Kultura i sztuka w Polsce, X – XV w. 

 

Cel ogólny 

Poznanie kulturowego dziedzictwa średniowiecza w Polsce 

 

Treści 

 uniwersalizm kultury średniowiecznej, 

 stanowy charakter kultury w średniowieczu,  

 styl romański w sztuce na ziemiach polskich, 

 styl gotycki w sztuce na ziemiach polskich, 

 kronikarze dziejów polskich, 

 działalność zakonów na ziemiach polskich. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Architektura i sztuka romańska w Polsce 

 Architektura i sztuka gotycka w Polsce 

 Sztuka w kręgu Kościoła 

 Źródła do dziejów Polski średniowiecznej 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 wyjaśnienie przyczyn uniwersalizmu kultury średniowiecznej (mini 

wkład/rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie stanowego charakteru kultury w średniowieczu, 

 obejrzenie zdjęć przedstawiających zabytki architektury i sztuki romańskiej 

w Polsce (np. Kościół Najświętszej Marii Panny w Tumie pod Łęczycą, Rotunda 

w Cieszynie) i wskazanie na ich przykładzie charakterystycznych cech tego 

stylu (analiza materiału ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 
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 analiza mapy przedstawiającej zasięg architektury romańskiej w Polsce (praca 

z mapą/rozmowa nauczająca), 

 obejrzenie zdjęć przedstawiających zabytki architektury i sztuki gotyckiej (np. 

kościół NMP w Gdańsku [obecnie katedra gdańska], ratusz we Wrocławiu, 

Barbakan w Krakowie, Ołtarz Wita Stwosza w Kościele Mariackim w Krakowie, 

Zamek w Malborku) w Polsce i wskazanie na ich przykładzie 

charakterystycznych cech tego stylu (analiza materiału 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 porównanie budownictwa gotyckiego w Europie i w Polsce, wskazanie różnic 

(dyskusja),  

 analiza mapy przedstawiającej zasięg architektury gotyckiej w Polsce (praca z 

mapą/rozmowa nauczająca), 

 zebranie wiadomości o kronikarzach, którzy spisywali dzieje Polski – Anonim 

zw. Gallem, Wincenty Kadłubek, Janko z Czarnkowa, Jana Długosza (praca w 

grupach/wyszukiwanie wiadomości w Internecie),  

 ocena wiarygodności przekazów kronikarskich (dyskusja), 

 zebranie wiadomości o działalności zakonów w Polsce i lokalizacji ich 

klasztorów (praca w grupach/wyszukiwanie wiadomości w Internecie), 

 analiza treści obrazu Jana Matejki Założenie Szkoły Głównej przeniesieniem do 

Krakowa ugruntowane z cyklu Dzieje cywilizacji w Polsce i wyjaśnienie decyzji 

o odnowieniu uczelni na początku XV w. (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca). 

http://galeria.klp.pl/p-6685.html 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia, dlaczego kultura w średniowieczu miała uniwersalny charakter, 

 wyjaśnia, na czym polegał stanowy charakter kultury w średniowieczu, 

 podaje przykłady architektury romańskiej w Polsce i lokalizuje je na mapie, 

 podaje przykłady architektury gotyckiej w Polsce i lokalizuje je na mapie, 

 wyjaśnia przyczyny różnic w architekturze gotyckiej w Polsce i w Europie, 

 wyjaśnia, przyczyny różnic w zasięgu architektury romańskiej i gotyckiej, 

http://galeria.klp.pl/p-6685.html
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 wymienia polskich kronikarzy, umieszcza w czasie ich działalność i ocenia 

wiarygodność ich przekazu, 

 ocenia rolę zakonów w kulturze średniowiecznej Polski, 

 wyjaśnia, jak doszło do odnowienia uczelni w Krakowie, 

 analizuje źródła ikonograficzne i kartograficzne (odpowiednie ilustracje i mapy 

udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Sporządź scenariusz wycieczki szlakiem zabytków architektury i sztuki 

romańskiej w Polsce, uwzględniając możliwość przemierzenia tej trasy w 

zaplanowanym czasie (mini projekt uczniowski). 

 Sporządź scenariusz wycieczki szlakiem zabytków architektury i sztuki 

gotyckiej w Polsce, uwzględniając możliwość przemierzenia tej trasy 

w zaplanowanym czasie (mini projekt uczniowski). 

 Wymień zabytki sztuki średniowiecznej, które znajdują się w miejscu 

zamieszkania Twojej rodziny w Polsce lub w jej pobliżu. Zgromadź informacje 

na ich temat (mini projekt uczniowski). 
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KARTA PROGRAMOWA 13 

 

Unia z Litwą i wielka wojna z zakonem krzyżackim 

 

Cel ogólny 

Poznanie przyczyn zawarcia unii z Litwą oraz przyczyn, przebiegu i konsekwencji 

wielkiej wojny z zakonem krzyżackim 

 

Treści 

 Jadwiga Andegaweńska królem Polski, 

 sylwetka polityczna Władysława Jagiełły, 

 unia w Krewie, 

 wielka wojna z zakonem krzyżackim i jej skutki, 

 unia w Horodle. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Unie polsko-litewskie XIV–XVI w. 

 Stosunki polsko-krzyżackie XIII –XVI w. 

 Jagiellonowie na tronie polskim 

 Chrystianizacja Litwy 

 Bitwa pod Grunwaldem w kronikarskim przekazie, literaturze, malarstwie, 

filmie 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 przedstawienie sytuacji na Litwie przed unią z Polską oraz okoliczności 

zawarcia unii w Krewie (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu aktu unii w Krewie (analiza tekstu źródłowego/rozmowa 

nauczająca), 

 przedstawienie przyczyn wybuchu, przebiegu i rezultatu wielkiej wojny 

z zakonem krzyżackim (praca z mapą/rozmowa nauczająca/mini wykład), 
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 obejrzenie fragmentu filmu Krzyżacy w reżyserii Aleksandra Forda (będącego 

ekranizacją powieści Henryka Sienkiewicza) i konfrontacja jego treści 

z fragmentem kroniki Jana Długosza (analiza tekstu źródłowego i przekazu 

filmowego/rozmowa nauczająca), 

http://www.youtube.com/watch?v=SPPMcTczdlY 

 wyjaśnienie znaczenia symboliki grunwaldzkiej wykorzystywanej w celach 

propagandowych w różnych okresach historii Polski – obraz Jana Matejki 

Bitwa pod Grunwaldem, obraz Wojciecha Kossaka Bitwa pod Grunwaldem, 

obraz Michała Byliny Grunwaldzkie miecze, Pomnik Grunwaldzki w Krakowie, 

Order Krzyża Grunwaldu, Zlot Grunwaldzki młodzieży polskiej w 1960 r., plakat 

Tadeusza Trepkowskiego Grunwald 1410 – Berlin 1945, plakat z okresu stanu 

wojennego Z mroków średniowiecza krucjata przeciwko Polsce, 

 dyskusja – Jaki stereotyp Krzyżaka utrwaliły wśród Polaków zaprezentowane 

źródła?,  

 analiza treści obrazu Jan Matejki Bitwa pod Grunwaldem i odpowiedź na 

pytanie – Czy wizja artystyczna bitwy pod Grunwaldem jest zgodna z prawdą 

historyczną?, 

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Matejko/Images/Grunwald.jpg 

 rozważania – Dlaczego po zwycięstwie grunwaldzkim Władysław Jagiełło nie 

zadał ostatecznego ciosu zakonowi krzyżackiemu? (dyskusja), 

 analiza fragmentu wystąpienia Jana Falkenberga na soborze w Konstancji 

i fragmentu wystąpienia Pawła Włodkowica (analiza tekstów 

źródłowych/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu tekstu unii w Horodle i wyjaśnienie przyczyn i skutków jej 

zawarcia (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 historia alternatywna – rozważ – Jak potoczyłyby się losy Polski, gdyby u boku 

królowej Jadwigi, zamiast Władysława Jagiełły, zasiadł przedstawiciel dynastii 

Habsburgów? lub Jak potoczyłyby się losy Polski i Litwy, gdyby zakon krzyżacki 

odniósł zwycięstwo pod Grunwaldem?. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SPPMcTczdlY
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Matejko/Images/Grunwald.jpg
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Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia przyczyny i przedstawia skutki zawarcia unii z Litwą, 

 wyjaśnia przyczyny i skutki wielkiej wojny z zakonem krzyżackim, 

 ocenia, czy Władysławowi Jagielle udało się spełnić wszystkie postanowienia 

zawarte w akcie unii w Krewie, 

 wyjaśnia znaczenie bitwy pod Grunwaldem w historii Polski, 

 analizuje teksty źródłowe oraz źródła ikonograficzne i kartograficzne 

(odpowiednie ilustracje i mapy udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Przygotuj głos w dyskusji: Grunwald – niewykorzystane zwycięstwo. 

 Zgromadź informacje o królowej Jadwidze i napisz pracę Jadwiga 

Andegaweńska – kobieta, królowa, święta. 

 Ustal, kto i kiedy wyniósł królową Jadwigę na ołtarze. 

 Zgromadź informacje o freskach w Kaplicy Świętej Trójcy na zamku w Lublinie. 

Czyj, najstarszy wizerunek został uwieczniony w tej kaplicy? O jakich 

wpływach kulturowych świadczą freski wykonane w tej kaplicy? 
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KARTA PROGRAMOWA 14 

 

Kazimierz Jagiellończyk na tronie Polski  

 

Cel ogólny 

Poznanie sukcesów polityki zagranicznej Kazimierza Jagiellończyka 

 

Treści 

 Kazimierz Jagiellończyk następcą tronu po Władysławie Warneńczyku, 

 sylwetka polityczna Kazimierza Jagiellończyka, 

 wojna trzynastoletnia z krzyżakami i jej skutki, 

 polityka dynastyczna Jagiellonów za panowania Kazimierza Jagiellończyka.  

 

Tematy (zagadnienia) 

 Polska wobec zagrożenia tureckiego w Europie w XV–XVI w.  

 Stosunki polsko-krzyżackie w XIII–XVI w. 

 Jagiellonowie na tronie polskim 

 Odzyskanie Pomorza Gdańskiego 

 Dzieje Pomorza Gdańskiego X–XV w. 

 Jagiellonowie na tronach Czech i Węgier 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 przedstawienie okoliczności śmierci Władysława Warneńczyka oraz objęcia 

władzy w Polsce przez Kazimierza Jagiellończyka (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 porównanie relacji o śmierci brata Kazimierza Jagiellończyka – Władysława, 

autorstwa Jana Długosz i Anonima tureckiego (analiza tekstów 

źródłowych/praca w grupach), 



55 

 

 analiza fragmentu Mowy przywódcy Związku Pruskiego Jana Bażyńskiego do 

króla Kazimierzem Jagiellończyka (analiza tekstu źródłowego/rozmowa 

nauczająca), 

 przedstawienie przyczyn wybuchu, przebiegu oraz rezultatu wojny 

trzynastoletniej (praca z mapą/rozmowa nauczająca/mini wykład), 

 omówienie zmian w charakterze sił zbrojnych państwa polskiego – rezygnacja 

z pospolitego ruszenia na rzecz wojska zaciężnego(rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie wpływu problemów finansowych zakonu krzyżackiego na rezultat 

wojny (rozmowa nauczająca), 

 lokalizacja na mapie miejsc związanych z działaniami zbrojnymi w czasie wojny 

trzynastoletniej oraz zmian terytorialnych po II pokoju toruńskim (praca 

z mapą/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu przywileju cerekwicko-nieszawskiego i omówienie wpływu 

wojny trzynastoletniej na wzrost pozycji szlachty w państwie – (analiza tekstu 

źródłowego/mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 dyskusja, – Jakie korzyści polityczne i gospodarcze przyniósł Polsce rezultat 

wojny trzynastoletniej? (burza mózgów), 

 analiza fragmentu kroniki Jana Długosza na temat zakończenia wojny 

z krzyżakami świadczącego o patriotyzmie autora (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza tablicy genealogicznej Jagiellonów i charakterystyka polityki 

dynastycznej – objęcie tronów w Czechach i na Węgrzech przez Władysława 

Jagiellończyka najstarszego syna króla Kazimierza, a po śmierci króla – tronu 

w Polsce przez Jan Olbrachta, oraz na Litwie przez Aleksandra Jagiellończyka 

(analiza źródła genealogicznego/mini wykład), 

 zapoznanie z przyczynami wyprawy mołdawskiej syna Kazimierz Jagiellończyka 

–Jana Olbrachta i porównanie wyjaśnienia powiedzenia „za króla Olbrachta 

wyginęła polska szlachta” przez Marcina Bielskiego oraz współczesnego 

historyka (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca/ wykład). 
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Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia związki powstania Związku Pruskiego z wybuchem wojny 

trzynastoletniej, 

 omawia charakter działań zbrojnych w czasie wojny trzynastoletniej, 

 wskazuje zmiany terytorialne państwa polskiego po II pokoju toruńskim, 

 porównuje postanowienia I i II pokoju toruńskiego, 

 ocenia znaczenie postanowień drugiego pokoju toruńskiego dla Polski, 

 ocenia politykę dynastyczną prowadzoną przez Kazimierza Jagiellończyka, 

 analizuje teksty źródłowe, źródła kartograficzne i genealogiczne (odpowiednie 

ilustracje i mapy udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Rozstrzygnij, czy po śmierci Kazimierza Jagiellończyka Polska pozostawała 

w unii personalnej z Litwą? Odpowiedź uzasadnij. 

 Wyjaśnij znaczenie odzyskania Pomorza Gdańskiego i ujścia Wisły dla Polski. 

 Wyjaśnij, dlaczego Kazimierz Jagiellończyk przez trzy lata po śmierci brata 

zwlekał w objęciem tronu w Polsce? Jakie były różnice podstawy prawnej 

w obejmowaniu przez Jagiellonów władzy w Polsce i na Litwie? 

 Zgromadź informacje o dzieciach Elżbiety Rakuszanki i Kazimierza 

Jagiellończyka. Jakie były ich losy? 

 Ustal, kto był wychowawcą synów Kazimierza Jagiellończyka? Jakie funkcje 

pełniła ta osoba? Jakie były jej zasługi dla Polski? 
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 15 

 

Polityka zagraniczna Polski za ostatnich Jagiellonów 

 

Cel ogólny 

Poznanie i ocena dokonań ostatnich Jagiellonów w dziedzinie polityki zagranicznej 

 

Treści: 

 ostatnia wojna z zakonem krzyżackim i jej rezultaty, 

 związki dynastyczne Jagiellonów z Habsburgami, 

 wojna o Inflanty (1563–1570), 

 pokój wieczysty z Turcją. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Umacnianie pozycji Polski nad Bałtykiem za Zygmunta Starego i Zygmunta 

Augusta 

 Hołd pruski 1525 r. w literaturze i malarstwie 

 Polska wobec zagrożenia tureckiego za ostatnich Jagiellonów 

 Początki polskiej floty na Bałtyku 

 „Śluby wiedeńskie” Jagiellonów z Habsburgami i ich następstwa 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 przedstawienie przyczyn wybuchu ostatniej wojny z zakonem krzyżackim (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie międzynarodowych uwarunkowań sytuacji zakonu krzyżackiego – 

rozwój reformacji, brak poparcia ze strony papieża i cesarza (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 omówienie przebiegu walk z uwzględnieniem roli Mikołaja Kopernika 

w obronie Olsztyna (praca z mapą/rozmowa nauczająca/mini wykład), 
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 analiza fragmentu aktu sekularyzacji Prus w 1525 r. (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Jana Matejki Hołd pruski (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-

/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/jan-matejko-hold-pruski 

 lokalizacja na mapie decyzji terytorialnych traktatu krakowskiego (praca 

z mapą/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentów opinii decyzji króla Zygmunta Starego przez Andrzeja 

Krzyckiego i Stanisława Hozjusza (analiza tekstów źródłowych/rozmowa 

nauczająca), 

 dyskusja – Traktat krakowski 1525 – sukces, czy porażka polityki zagranicznej 

Zygmunta Starego? (burza mózgów), 

 charakterystyka polityki dynastycznej Jagiellonów z uwzględnieniem tablicy 

genealogicznej ukazującej związki dynastii Jagiellonów i Habsburgów w XVI w. 

(analiza źródła genealogicznego/rozmowa nauczająca/mini wykład), 

 przedstawienie rozwoju sytuacji politycznej na Węgrzech i jej wpływu na 

decyzję o podpisaniu pokoju wieczystego z Turcją przez Zygmunta Starego 

(mini wykład/praca z mapą), 

 wyjaśnienie przyczyn i przedstawienie rezultatów pierwszej wojny północnej 

(1563–1570) z uwzględnieniem lokalizacji Inflant, Kurlandii, Estonii, Połocka, 

ujścia Narwy do Bałtyku (mini wykład/praca z mapa/rozmowa nauczająca), 

 wyszukanie i prezentacja informacji o flocie kaperskiej i jej zmaganiach 

z żeglugą narewską. 

http://portalwiedzy.onet.pl/75715,,,,flota_polska,haslo.html 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaper 

http://portalwiedzy.onet.pl/24712,,,,narewska_zegluga,haslo.html 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia przyczyny i konsekwencje ostatniej wojny z zakonem krzyżackim, 

 ocenia politykę zagraniczną ostatnich Jagiellonów, 

http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/jan-matejko-hold-pruski
http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/jan-matejko-hold-pruski
http://portalwiedzy.onet.pl/75715,,,,flota_polska,haslo.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaper
http://portalwiedzy.onet.pl/24712,,,,narewska_zegluga,haslo.html
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 wyjaśnia międzynarodowe uwarunkowania decyzji politycznych Zygmunta 

Starego i Zygmunta Augusta, 

 analizuje teksty źródłowe i źródła ikonograficzne, genealogiczne, 

kartograficzne (odpowiednie ilustracje i mapy udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Ustal, czy małżeństwa córek Zygmunta Starego mogą świadczyć o kierunkach 

polskiej polityki zagranicznej. Odpowiedź uzasadnij.  

 Wyjaśnij, w jaki sposób historia dzwonu Zygmunta łączy się z ostatnią wojną 

z zakonem krzyżackim. 

 Przygotuj kalendarium wydarzeń związanych ze stosunkami polsko-

krzyżackimi od XIII do XVI w. 
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 16 

 

Rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w Polsce 

 

Cel ogólny 

Poznanie charakterystycznych cech gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej oraz 

miejsca Polski w gospodarce europejskiej w XVI w. 

 

Treści 

 rozwoju gospodarczy Europy w początkach nowożytności, 

 geneza folwarku szlacheckiego, 

 ograniczenie wolności osobistej chłopów i antymieszczańska polityka szlachty, 

 rola Gdańska w gospodarce polskiej w XVI w. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Rzeczpospolita spichlerzem Europy 

 Rola szlachty w rozwoju gospodarczym państwa polskiego w XVI w. 

 Miejsce Polski w gospodarce europejskiej w XVI w. 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 omówienie rozwoju gospodarczego Europy w XVI w. (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 przypomnienie wpływu decyzji II pokoju toruńskiego na rozwój 

gospodarczy Polski (praca z mapą/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie genezy folwarku szlacheckiego (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza fragmentu przywileju piotrkowskiego i wyjaśnienie genezy 

i znaczenia jego postanowień (analiza tekstu źródłowego/rozmowa 

nauczająca), 
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 analiza fragmentu postanowień sejmu z 1520 r. o wymiarze pańszczyzny 

(analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 ocena polityki szlachty wobec chłopów i mieszczan (dyskusja), 

 analiza treści obrazu Izaaka van den Blocke’a Apoteoza łączności Gdańska 

z Polską (analiza źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Apoteoza_Gdanska.jpg&file

timestamp=20080502105718 

 analiza wykresu ukazującego wywóz zboża przez Gdańsk w latach 1470–

1650 (analiza źródła statystycznego/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka polityki władców polskich wobec Gdańska – (mini wykład), 

 analiza fragmentu relacji nuncjusza Fulwiusza Ruggeriego z 1568 r. 

i sporządzenie listy produktów eksportowanych z Polski i importowanych 

do Polski (analiza tekstu źródłowego/praca w grupach), 

 rozważania – Czy Europa w XVI w. mogła obyć się bez towarów z Polski? 

(dyskusja). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia, dlaczego produkcja folwarczna opłacała się szlachcie, 

 ocenia politykę szlachty wobec chłopów i mieszczan, 

 wymienia towary, które eksportowano z Polski oraz, które importowano do 

Polski, 

 wyjaśnia mechanizm wzbogacania się kupców gdańskich, 

 analizuje teksty źródłowe i źródła ikonograficzne i statystyczne (odpowiednie 

ilustracje i mapy, wykresy udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Wyjaśnij, dlaczego w poezji i publicystyce XVI w. Gdańsk nazywano 

„Chłańskiem”. 

 Porównaj politykę merkantylizmu z polityką ekonomiczną szlachty. 

 Zbierz informacje o zabytkach Gdańska będących świadectwem jego pozycji 

i znaczenia w XVI w. 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Apoteoza_Gdanska.jpg&filetimestamp=20080502105718
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Apoteoza_Gdanska.jpg&filetimestamp=20080502105718
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http://www.mhmg.gda.pl/panoramy/panorama_3.html 

http://www.mhmg.gda.pl/panoramy/panorama_3.html
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 17 

 

Ku demokracji szlacheckiej 

 

Cel ogólny 

Wyjaśnienie procesu kształtowania się Rzeczypospolitej szlacheckiej 

 

Treści 

 rozwój przywilejów szlacheckich, 

 zróżnicowanie stanu szlacheckiego, 

 rola sejmików szlacheckich – organu samorządu lokalnego, 

 powstanie i organizacja sejmu walnego,  

 urzędy i ich kompetencje, 

 szlachecki ruch naprawy państwa zwany ruchem egzekucyjnym. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Szlachta polska i jej państwo XV–XVII w. 

 Od sejmiku ziemskiego do sejmu walnego 

 Jak w Polsce szlacheckiej stanowiono prawo? 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów: 

 przypomnienie poznanych na poprzednich lekcjach przywilejów 

szlacheckich (koszyckiego, cerekwicko-nieszawskiego, piotrkowskiego) oraz 

omówienie okoliczności nadania i postanowień – czerwińskiego, 

wareckiego i jedlneńsko-krakowskiego (rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu przywileju jedleńsko-krakowskiego i porównanie jego 

treści z fragmentem Wielkiej Kart Swobód (analiza tekstów źródłowych), 

 wyjaśnienie wpływu przywilejów szlacheckich na ograniczenie roli króla 

i innych stanów (rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie genezy sejmu walnego (mini wykład/rozmowa nauczająca), 
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 analiza fragmentu konstytucji Nihil novi (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza drzeworytu ze Statutu Łaskiego z 1506 r. przedstawiającej obrady 

sejmu za panowania króla Aleksandra Jagiellończyka (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu relacji Fulwiusza Ruggeriego o sejmie (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie urzędów centralnych i ziemskich oraz ich kompetencji (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 rysowanie schematu organizacji sejmu w XVI w. (praca grupach), 

 wyjaśnienie roli sejmików ziemskich w systemie stanowienia prawa (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie procesu różnicowania się stanu szlacheckiego (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu postanowień sejmu egzekucyjnego (1562–1563) (analiza 

tekstu źródłowego), 

 ocena programu ruchu egzekucyjnego – Czy ruch egzekucyjny był ruchem 

naprawy państwa, czy jedynie obroną interesów jednej grupy społecznej? 

(dyskusja). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia, przyczyny i konsekwencje nadania przywilejów szlacheckich, 

 charakteryzuje organizację i działanie sejmu walnego, 

 wymienia urzędy centralne i ziemskie oraz zna ich kompetencje, 

 ocenia program polityczny ruchu egzekucyjnego, 

 wyjaśnia, czym różniło się państwo demokracji szlacheckiej od monarchii 

stanowej, 

 analizuje teksty źródłowe i źródła ikonograficzne (odpowiednie ilustracje 

i teksty udostępnione w e-podręczniku). 
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Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Wskaż różnice pomiędzy sytuacją polityczną i prawną szlachty polskiej 

i szlachty w krajach absolutyzmu monarszego. 

 Przygotuj swój głos w dyskusji: Zalety i wady demokracji szlacheckiej 

w stosunku do ustroju absolutystycznego (z punktu widzenia interesów 

państwa). 

 Przygotuj instrukcję poselską dla posła na sejm zwołany w sprawie uchwalenia 

nadzwyczajnych podatków związanych z finansowaniem wojska do obrony 

przed Tatarami. Zwróć uwagę na to, którą ziemię reprezentuje poseł. 
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 18 

 

Unia lubelska 

 

Cel ogólny 

Poznanie przyczyn zawarcia, postanowień i konsekwencji unii polsko-litewskiej 

 

Treści 

 przyczyny zawarcia realnej unii z Litwą, 

 sejm w Lublinie 1569 r., 

 postanowienia unii lubelskiej, 

 konsekwencje unii lubelskiej. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Dzieje unii polsko litewskiej XIV–XVI w. 

 Rzeczpospolita Obojga Narodów – państwo wieloetniczne, wielokulturowe 

i wielowyznaniowe 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 przedstawienie sytuacji politycznej w Polsce pod koniec panowania ostatniego 

Zygmunta Augusta – brak sukcesora, groźba zerwania unii, postulaty ruchu 

egzekucyjnego (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 rozważania – Zalety i wady, oraz szanse i zagrożenia unii lubelskiej (praca 

w grupach metoda SWOT), 

 analiza fragmentu wspomnień Andrzeja Lubienieckiego o sejmie unijnym 

(analiza tekstów źródłowych/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Jana Matejki Unia lubelska (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

http://strony.com/Images%20History%20966-

1795/Matejko%20Unia_Lubelska.jpg 

http://strony.com/Images%20History%20966-1795/Matejko%20Unia_Lubelska.jpg
http://strony.com/Images%20History%20966-1795/Matejko%20Unia_Lubelska.jpg
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 analiza konsekwencji unii lubelskiej – terytorialnych, etnicznych, kulturowych, 

społecznych, gospodarczych, politycznych (praca z mapą/ /rozmowa 

nauczająca), 

 ocena polityki króla Zygmunta Augusta (dyskusja). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia, przyczyny zawarcia unii lubelskiej,  

 wyjaśnia, na przykładzie unii polsko-litewskich, różnicę pomiędzy unią 

personalną i realną, 

 porównuje przyczyny zawarcia unii z Litwą w Krewie i unii w Lublinie. Ocenia, 

które z czynników skłaniających do zawarcia unii istniały zarówno w XIV, jak 

i XVI w., które zanikły, które pojawiły się w XVI w.?, 

 analizuje teksty źródłowe i źródła ikonograficzne i kartograficzne 

(odpowiednie ilustracje i mapy udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Podaj państwa, z którymi Polska zawierała unie w XIV–XVI w. 

 Przygotuj pracę: Dzieje unii polsko-litewskiej XIV–XVI w.  

 Zgromadź informacje na temat małżeństwa przedstawicielki litewskiego rodu 

Radziwiłłów – Barbary z Zygmuntem Augustem. Dlaczego budziło ono 

sprzeciw szlachty? 
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 19 

 

 

Pierwsze wolne elekcje, pierwsi królowie elekcyjni 

 

Cel ogólny 

Poznanie sposobu przeprowadzania elekcji monarchy, przebiegu i rezultatu 

pierwszych wolnych elekcji 

 

Treści 

 pierwsze bezkrólewie, 

 zasady przeprowadzania wolnych elekcji, 

 kandydaci do tronu polskiego i ich obietnice wobec szlachty polskiej, 

 artykuły henrykowskie i pacta conventa, 

 konfederacja warszawska, 

 sylwetka polityczna Stefana Batorego, 

 sylwetka polityczna Jana Zamoyskiego. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Początki Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

 Dzieje tolerancji religijnej w Polsce 

 Związki Polski z Francją w epoce nowożytnej 

 Dzieje konfliktu o Inflanty XVI– XVIII w. 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 przedstawienie sytuacji politycznej w Polsce po wygaśnięciu dynastii 

Jagiellonów (rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie zasad elekcji viritim i schematu pola elekcyjnego (mini wykład/ 

praca ze źródłem ikonograficznym), 
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 rozważania – Zalety i wady oraz szanse i zagrożenia wynikające z przyjęcia 

elekcji viritim, jako sposobu wybierania władcy (praca w grupach metodą 

SWOT), 

 analiza fragmentów publicystyki pierwszego bezkrólewia (analiza tekstów 

źródłowych/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentów artykułów henrykowskich i osobistych zobowiązań 

Henryka Walezego (analiza tekstów źródłowych /rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Artura Grottgera Ucieczka Henryka Walezego z Polski i 

wyjaśnienie przyczyn opuszczenia Polski przez króla (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

http://artyzm.com/obraz.php?id=6301 

 rozważania – Czy Henryk Walezy uciekając z Polski dokonał wyboru łatwiejszej 

drogi życiowej?(dyskusja), 

 przedstawienie sylwetki politycznej Stefana Batorego oraz jego dokonań 

w dziedzinie sądownictwa i wojskowości (mini wykład), 

 prezentacja portretów Stefana Batorego i Anny Jagiellonki (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 omówienie przyczyn, przebiegu i rezultatu wojny z Rosją za panowania 

Stefana Batorego (analiza mapy/ mini wykład), 

 analiza treści obrazu Jana Matejki Batory pod Pskowem (analiza źródła 

ikonograficznego), 

http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Jan_Matejko-Batory_pod_Pskowem.jpg 

 analiza fragmentu relacji Bernardo Vannozziego o Janie Zamoyskim (analiza 

tekstu źródłowego). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia, zasady przeprowadzania wolnej elekcji w XVI w.,  

 wyjaśnia, znaczenie Artykułów henrykowskich, jako jednego z filarów 

ustrojowych Rzeczypospolitej, 

 potrafi prawidłowo stosować pojęcia pacta conventa, elekcja viritim, 

 ocenia politykę Stefana Batorego, 

http://artyzm.com/obraz.php?id=6301
http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Jan_Matejko-Batory_pod_Pskowem.jpg
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 wskazuje na mapie obszary będące przedmiotem konfliktu między 

Rzeczpospolitą a Rosją, 

 analizuje teksty źródłowe i źródła ikonograficzne (odpowiednie fragmenty 

i ilustracje oraz mapy udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Ustal, w jakich okolicznościach zmarł Henryk Walezy. 

 Przygotuj pracę: Król Stefan Batory i jego kanclerz Jan Zamoyski. 

 Przygotuj głos w dyskusji: Wolna elekcja – pozytywne rozwiązanie ustrojowe, 

czy przyczyna kryzysu państwa. 
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Reformacja i Kościół katolicki w Polsce 

 

Cel ogólny 

Poznanie nurtów polskiej reformacji oraz zasad tolerancji religijnej w Polsce  

 

Treści: 

 podłoże społeczne reformacji, 

 główne nurty polskiej reformacji, 

 tolerancja religijna i konfederacja warszawska 1573 r., 

 kościół katolicki po reformie trydenckiej. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Stosunki narodowościowe i wyznaniowe w Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów 

 Polska państwem bez stosów 

 Działalność zakonu jezuitów w Polsce 

 Dzieje Kościoła greckokatolickiego w Polsce 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów: 

 przedstawienie sytuacji Kościoła katolickiego w Polsce u progu reformacji 

(mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie, dlaczego w Polsce zaczęły się szerzyć wyznania reformowane 

(rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie głównych nurtów polskiej reformacji, ich zasięgu 

terytorialnego, charakteru społecznego i organizacji (praca w grupach/analiza 

mapy/rozmowa nauczająca), 
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 analiza fragmentów pism Szymona Budnego i Grzegorza Pawła z Brzezin 

(analiza tekstów źródłowych/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu tekstu konfederacji warszawskiej (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 ocena znaczenia konfederacji warszawskiej dla zachowania tolerancji religijnej 

w Polsce (dyskusja), 

 wyjaśnienie znaczenia reformacji dla kultury polskiej (mini wykład), 

 przedstawienie postanowień soboru trydenckiego w Polsce, sprowadzenie 

jezuitów do Polski i działalności ich wybitnych przedstawicieli – Jakuba Wujka 

i Piotra Skargi (mini wykład), 

 analiza fragmentu unii brzeskiej z 1596 r. (analiza tekstu źródłowego/rozmowa 

nauczająca), 

 wyjaśnienie przyczyn i konsekwencji zawarcie unii brzeskiej (rozmowa 

nauczająca). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia, dlaczego luteranizm rozwijał się w Polsce wśród mieszczan, 

a kalwinizm wśród szlachty, 

 wyjaśnia znaczenie konfederacji warszawskiej dla zachowania tolerancji 

religijnej w Polsce,  

 ocenia ideologię społeczną polskich arian, 

 charakteryzuje działalność zakonu jezuitów w Polsce,  

 wyjaśnia przyczyny i skutki zawarcia unii brzeskiej, 

 analizuje teksty źródłowe i źródła ikonograficzne (odpowiednie teksty 

i ilustracje oraz mapy udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Porównaj sytuację religijną w Polsce i innych państwach Europy w XVI w. 

 Podaj przykłady dokumentów, które regulowały stosunki wyznaniowe 

w państwach europejskich. 
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Kultura renesansu w Polsce 

 

Cel ogólny 

Poznanie kultury polskiej Złotego wieku i ocena jej miejsca w kulturze europejskiej 

 

Treści 

 kontakty Polaków z europejskimi ośrodkami renesansowej kultury – recepcja 

humanizmu, 

 Kraków – ośrodkiem życia kulturalnego w XVI w., 

 rozkwit nauki i szkolnictwa, 

 literatura polityczna i piękna w XVI w., 

 architektura i sztuka polskiego renesansu. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Złoty wiek kultury polskiej 

 Dziedzictwo kulturowe polskiego renesansu 

 Zwycięstwo polszczyzny w piśmiennictwie i obyczaju  

 Na Wawelu Zygmuntów – mecenat dworski w dobie renesansu 

 Mikołaj Kopernik – człowiek renesansu 

 Zamość wzór miasta renesansowego 

 Kultura materialna społeczeństwa polskiego w XVI w. 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 przedstawienie dróg przenikania idei renesansowych do Polski (rozmowa 

nauczająca), 
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 charakterystyka literatury politycznej XVI w na podstawie fragmentów dzieła 

Andrzeja Frycza Modrzewskiego O naprawie Rzeczpospolitej oraz Stanisław 

Orzechowskiego Quincunx, to jest wzór Korony polskiej (rozmowa nauczająca), 

 analiza drzeworytu przedstawiającego Polonię z dzieła Stanisława 

Orzechowskiego (analiza źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 prezentacja dorobku literatury pięknej tego okresu, ze szczególnym 

uwzględnieniem poezji Mikołaja Reja i Jan Kochanowskiego (praca 

w grupach/analiza wybranych fragmentów utworów np. Krótkiej rozprawy 

między trzema osobami: Panem, Wójtem a Plebanem, Pieśni o spustoszeniu 

Podola), 

 analiza treści obrazu Władysława Łuszczkiewicza Kochanowski w Czarnolesie 

(analiza źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Luszczkiewicz/Images/Kochanowski 

w_Czarnolesie.jpg 

 omówienie dorobku naukowego Mikołaja Kopernika oraz znaczenia teorii 

heliocentrycznej dla dalszego rozwoju nauki (rozmowa nauczającą), 

 analiza fragmentu adresowanej do papieża przedmowy do Ksiąg o obrotach 

sfer niebieskich (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Jana Matejki Mikołaj Kopernik we Fromborku (analiza 

źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Jan_Matejko-

Astronomer_Copernicus-

Conversation_with_God.jpg&filetimestamp=20101123003615 

 omówienie innych osiągnięć naukowych, takich autorów jak, np. Wojciecha 

z Brudzewa, Macieja z Miechowa, Bernarda Wapowskiego (mini wykład), 

 charakterystyka oświaty polskiej w XVI w – Akademia Krakowska, Akademia 

Zamoyska, Akademia Rakowska, kolegia jezuickie (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 zapoznanie z różnymi formami mecenatu, ze szczególnym uwzględnieniem 

mecenatu dworskiego (rozmowa nauczająca), 

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Luszczkiewicz/Images/Kochanowski%0bw_Czarnolesie.jpg
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Luszczkiewicz/Images/Kochanowski%0bw_Czarnolesie.jpg
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Jan_Matejko-Astronomer_Copernicus-Conversation_with_God.jpg&filetimestamp=20101123003615
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Jan_Matejko-Astronomer_Copernicus-Conversation_with_God.jpg&filetimestamp=20101123003615
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Jan_Matejko-Astronomer_Copernicus-Conversation_with_God.jpg&filetimestamp=20101123003615
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 zapoznanie z różnymi przykładami architektury i sztuki renesansowej w Polsce 

i wskazanie ich charakterystycznych cech (analiza materiału ikonograficznego 

– fotografii takich obiektów, jak: Kaplica Zygmuntowska, Zamek 

w Niepołomicach, Zamek w Baranowie, dziedziniec Zamku na Wawelu, 

kamienice w Kazimierzu Dolnym, Ratusz w Poznaniu/rozmowa nauczająca), 

 analiza założeń urbanistycznych miasta renesansowego na przykładzie planu 

Zamościa (analiza planu miasta/rozmowa nauczająca), 

 poznanie warunków życia oraz ubioru, a także wyposażenia wnętrz Zamku na 

Wawelu na podstawie fragmentu filmu Królowa Bona w reż. Janusz 

Majewskiego. 

http://www.youtube.com/watch?v=9OfswS77Y3g&feature=related 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia znaczenie osiągnięć polskich uczonych doby renesansu dla rozwoju 

nauki na świecie, 

 charakteryzuje rozwój polskiej literatury w okresie Złotego wieku, 

 ocenia poglądy polskich pisarzy politycznych doby renesansu, 

 wymienia najważniejsze zabytki renesansowe w Polsce i wskazuje ich 

charakterystyczne cechy, 

 wyjaśnia pojęcie człowiek renesansu na przykładzie Mikołaja Kopernika, 

 wymienia cechy miasta renesansowego, 

 charakteryzuje mecenat dworski za ostatnich Jagiellonów, 

 analizuje teksty źródłowe i źródła ikonograficzne (odpowiednie ilustracje 

i fragmenty tekstów udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Przygotuj scenariusz wycieczki do Polski Śladami Kopernika oraz wymyśl hasła 

reklamujące tę wycieczkę wśród mieszkańców kraju Twojego pobytu. 

 Przygotuj scenariusz wycieczki W renesansowym Krakowie – wymień obiekty, 

które będą zwiedzane, podaj ich twórców. 

http://wirtualnyspacer.krakow.pl/#/52619/ 

http://www.youtube.com/watch?v=9OfswS77Y3g&feature=related
http://wirtualnyspacer.krakow.pl/#/52619/
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 Ustal, który obraz Leonarda da Vinci znajduje się w Polsce oraz gdzie jest 

eksponowany. 

 Przygotuj pracę: Kobiety renesansu – Bona Sforza, Barbara Radziwiłłówna, 

Anna Jagiellonka. 
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Wojny Rzeczypospolitej w I połowie XVII w. 

 

Cel ogólny 

Poznanie przyczyn, przebiegu i konsekwencji wojen toczonych przez Rzeczpospolitą 

w pierwszej połowie XVII w. 

 

Treści 

 trzecia wolna elekcja i początki rządów Zygmunta III Wazy, 

 wojny ze Szwecją w I połowie XVII w., 

 interwencja polska w Rosji w I połowie XVII w., 

 wojna z Turcją w I połowie XVII w., 

 sylwetka polityczna Zygmunta III Wazy. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Wielkie zwycięstwa oręża polskiego w I połowie XVII w. 

 Dynastia Wazów na tronie polskim 

 Wielcy hetmani Rzeczypospolitej 

 Dymitriady, czyli awanturnicza polityka kresowych magnatów 

 Dzieje oręża polskiego w I połowie XVII w. w malarstwie historycznym 

 Zygmunt III Waza wobec opozycji szlacheckiej w I połowie XVII w. 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 przedstawienie okoliczności wstąpienia na tron Zygmunta III Wazy 

i wyjaśnienie jego pokrewieństwa z ostatnimi Jagiellonami (mini 

wykład/analiza tablicy genealogicznej Jagiellonów z uwzględnieniem ich 

związków z Wazami), 
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 charakterystyka relacji Zygmunta III Wazy ze szlachtą, omówienie przyczyn 

wybuchu i rezultatu rokoszu Zebrzydowskiego (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza Pacierza rokoszowego do Króla Jegomości Zygmunta III (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Jana Matejki Kazanie skargi oraz fragmentu Kazań 

sejmowych (analiza tekstu źródłowego i źródła ikonograficznego/rozmowa 

nauczająca), 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kazanie_Skargi.jpg 

 przedstawienie przyczyn wybuchu i przebiegu wojny ze Szwecją w I połowie 

XVII w.  (praca z mapą/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu listu Jana Karola Chodkiewicza do króla Zygmunta III Wazy 

na temat zwycięstwa pod Kircholmem w 1605 r. (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka organizacji polskiej armii w XVII w., ze szczególnym 

uwzględnieniem pozycji husarii (mini wykład ilustrowany fragmentem Rolki 

sztokholmskiej), 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Rolka_Sztokholmska_2.jpg&file

timestamp=20071226221430 

 analiza treści obrazu Wojciecha Kossaka Bitwa pod Kircholmem (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

http://www.wawel.net/images/malarstwo-2011/kossak-

wojciech/duze/kircholm.jpg 

 analiza treści obrazu Stefana Płużańskiego Bitwa pod Oliwą 1627 r. (analiza 

źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentów rozejmu sztumdorfskiego z 1635 r. i konfrontacja 

informacji ze źródła z mapą Rzeczpospolitej w XVII w. (analiza tekstu 

źródłowego/praca z mapą/rozmowa nauczająca) (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie kryzysu politycznego w Rosji na początku XVII w.(mini wykład),  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kazanie_Skargi.jpg
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Rolka_Sztokholmska_2.jpg&filetimestamp=20071226221430
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Rolka_Sztokholmska_2.jpg&filetimestamp=20071226221430
http://www.wawel.net/images/malarstwo-2011/kossak-wojciech/duze/kircholm.jpg
http://www.wawel.net/images/malarstwo-2011/kossak-wojciech/duze/kircholm.jpg
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 analiza fragmentu Początku i progresu wojny moskiewskiej Stanisława 

Żółkiewskiego (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 omówienie przebiegu interwencji polskiej w Rosji (mini wykład/praca z mapą), 

 analiza treści obrazu Juliusza Kossaka Odsiecz Smoleńska (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Jana Szwedkowskiego Hołd carów Szujskich (analiza 

źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu książki Władysława Czaplińskiego Władysław IV i jego czasy 

o wyprawie królewicza Władysława na Rosję w 1617 r. (analiza 

tekstu/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Poddanie się Szeina Władysławowi IV po odsieczy 

Smoleńska (1634 r.) warsztatu Tomasza Dolabelii i porównanie ceremonii 

poddania się ukazanej na tym obrazie z treścią obrazu Poddanie się Bredy 

Diego Velazqueza (analiza porównawcza źródeł ikonograficznych), 

 rozważania – Jakie były bezpośrednie i długofalowe skutki interwencji Polski 

w Rosji w I połowie XVII w.? (dyskusja), 

 omówienie przyczyn, przebiegu i skutków wojny z Turcją w I połowie XVII 

w. (mini wykład/praca z mapą), 

 ocena postawy hetmanów Stanisława Żółkiewskiego w czasie bitwy pod 

Cecorą i Jan Karola Chodkiewicza w czasie obrony Chocimia (dyskusja), 

 analiza fragmentu traktatu chocimskiego z 1621 r. (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia przyczyny siły politycznej magnaterii w Rzeczypospolitej na początku 

XVII w., 

 ocenia plany reformowania państwa przez Zygmunta III Wazę, 

 wyjaśnia przyczyny i skutki wojen Rzeczypospolitej z sąsiadami w I połowie 

XVII w., 

 lokalizuje na mapie zmiany terytorialne Rzeczypospolitej w I połowie XVII w., 
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 analizuje teksty źródłowe i źródła ikonograficzne (odpowiednie ilustracje, 

teksty i mapy udostępnione w e-podręczniku). 

 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Ustosunkuj się do wypowiedzi historyka Zbigniewa Wójcika, który postawił 

pytanie: Czy owe słynne dymitriady i ingerencja Polski w wewnętrzne spory 

rosyjskie nie były po prostu swoistą odmianą polskiego kolonializmu? 

 Ustal, na pamiątkę którego wydarzenia ustanowiono w Rosji święto narodowe 

4 listopada. Jak Rosjanie oceniają to wydarzenie? 

 Ustal, dlaczego husaria na początku XVIII w. straciła znaczenie głównej siły 

bojowej polskiej armii. 

 Ustal, jakie stanowisko wobec wojny trzydziestoletniej zajęła Rzeczpospolita 

 Dokonaj interpretacji piosenki Traperów znad Wisły o królu Zygmuncie III 

Wazie. 

http://www.youtube.com/watch?v=nVYJ-GS9HZk 

http://www.youtube.com/watch?v=nVYJ-GS9HZk
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Powstanie Chmielnickiego 

 

Cel ogólny 

Poznanie przyczyn, przebiegu i konsekwencji powstania Chmielnickiego na Ukrainie 

 

Treści: 

 konflikty narodowościowe, religijne i społeczne na Ukrainie w XVII w., 

 problem Kozaczyzny w polityce władców polskich w XVII w., 

 powstanie Chmielnickiego – wojna domowa w Rzeczypospolitej, 

 elekcja Jana Kazimierza, 

 stanowiska Rosji wobec powstania na Ukrainie, 

 skutki powstania na Ukrainie dla Rusinów, Rzeczypospolitej i Rosji. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Kresy południowo-wschodnie (Ukraina) w polityce polskiej od XIV do XX 

w. 

 Rzeczpospolita dwojga czy trojga narodów? 

 Konflikt polsko-rosyjski w XVII w. 

 Powstanie Chmielnickiego na kartach powieści Henryka Sienkiewicza 

Ogniem i mieczem 

 Dzikie Pola w ogniu. Kozaczyzna w dawnej Rzeczypospolitej 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 przedstawienie sytuacji społecznej, narodowościowej i religijnej 

w województwach ukrainnych (na Ukrainie) w I połowie XVII w. (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 omówienie przyczyn wybuchu powstania w 1648 r. (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 
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 analiza fragmentu Dyskursu o teraźniejszej wojnie kozackiej albo chłopskiej 

– pisma publicystycznego z 1648 r. (analiza tekstu źródłowego/rozmowa 

nauczająca), 

 charakterystyka przebiegu działań zbrojnych (mini wykład/rozmowa 

nauczająca/praca z mapą), 

 analiza fragmentów ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza Ogniem 

i mieczem w reżyserii Jerzego Hoffmana (analiza treści materiału 

filmowego/rozmowa nauczająca), 

http://www.youtube.com/watch?v=XzHe51E3_bo 

 analiza listu Bohdana Chmielnickiego do cara Aleksego z wiadomością 

o dwóch zwycięstwach nad Polakami (analiza tekstu źródłowego/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza treści obrazu Jana Matejki Chmielnicki i Tuhaj bej pod Lwowem w 1648 

r. (analiza źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

http://historia.gazeta.pl/historia/51,99561,6678818.html?i=0 

 ocena postawy księcia Jeremiego Wiśniowieckiego w czasie powstania na 

Ukrainie (dyskusja), 

 historia alternatywna – Jak potoczyłyby się losy Polski i Ukrainy, gdyby zostały 

zrealizowane postanowienia ugody w Hadziaczu? (dyskusja), 

 analiza fragmentu rozejmu w Andruszowie z 1667 r. (analiza tekstu 

źródłowego/praca z mapą/rozmowa nauczająca),  

 ocena rezultatu powstań kozackich dla Rusinów (Ukraińców), Rzeczpospolitej 

i Rosji (dyskusja).  

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia przyczyny wybuchu powstania na Ukrainie w 1648 r., 

 ocenia politykę państwa polskiego wobec Ukrainy w XVII w., 

 wyjaśnia wpływ powstania na Ukrainie na stosunki polsko-rosyjskie, 

 wskazuje na mapie miejsca związane z powstaniem oraz skutki terytorialne 

powstania Chmielnickiego, 

http://www.youtube.com/watch?v=XzHe51E3_bo
http://historia.gazeta.pl/historia/51,99561,6678818.html?i=0
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 analizuje teksty źródłowe i źródła ikonograficzne (odpowiednie ilustracje 

i teksty udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Sporządź chronologiczny spis najważniejszych wydarzeń z okresu powstania 

Chmielnickiego. 

 Zanalizuj fragment wiersza Tarasa Szewczenki Na mogiłę Chmielnickiego 

i wyjaśnij, jaki stosunek do bohatera wydarzeń z 1648 r. prezentuje poeta 

w tym wierszu (udostępniony w e-podręczniku).  Zbierz informacje o autorze 

wiersza. 
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KARTA PROGRAMOWA 24 

 

Potop szwedzki 

 

Cel ogólny 

Poznanie przyczyn, przebiegu i konsekwencji wojny ze Szwecją w drugiej połowie XVII 

w. 

 

Treści 

 przyczyny najazdu Szwedów na Polskę w II połowie XVII w., 

 stosunek szlachty do najazdu Szwedów, 

 obrona Jasnej Góry, 

 traktat w Radnot – plany rozbioru terytorium Rzeczypospolitej, 

 traktaty welawsko – bydgoskie, 

 pokój w Oliwie. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Wojny o dominium Maris Baltici 

 Panowanie Wazów w Polsce 

 Prusy Książęce polityce państwa polskiego od XVI do XVIII w. 

 Wojna ze Szwedami na kartach powieści Henryka Sienkiewicza Potop 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 przedstawienie sytuacji politycznej w Rzeczypospolitej przed 1655 r. (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka szwedzkiego planu najazdu na Rzeczpospolitą (mini 

wykład/rozmowa nauczająca/praca z mapą), 

 analiza fragmentu Aktu poddania się szlachty wielkopolskiej Szwedom w 1655 

r. (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 
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 analiza fragmentu Aktu konfederacji tyszowieckiej 1655 r.(analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Jana Matejki Śluby Jana Kazimierza (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Sluby_Jana_Kazimierza.jpg&file

timestamp=2006021421400 

 charakterystyka przebiegu działań zbrojnych (mini wykład/rozmowa 

nauczająca/praca z mapą), 

 analiza treści obrazu Januarego Suchodolskiego Obrona Jasnej Góry (analiza 

źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

http://www.sztetl.org.pl/pl/image/20073/ 

 analiza fragmentu Nowej gigantomachii Augustyna Kordeckiego (analiza 

tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentów ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza Potop 

w reżyserii Jerzego Hoffmana (analiza treści materiału filmowego/rozmowa 

nauczająca), 

http://www.youtube.com/watch?v=EUp5109-7Y4&feature=related 

 analiza tekstu układu zawartego w Radnot w 1656 r. i konfrontacja 

postanowień układu z mapą przedstawiającą planowany rozbiór 

Rzeczpospolitej (analiza tekstu źródłowego/praca z mapą/rozmowa 

nauczająca), 

 wyjaśnienie wpływu decyzji zawartych w traktatach welawsko-bydgoskich na 

rozerwanie wrogiej koalicji (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza 

dotyczącego Stefana Czarnieckiego (analiza tekstu/rozmowa nauczająca), 

 ocena postawy hetmana Stefana Czarnieckiego w czasie potopu szwedzkiego 

(dyskusja), 

 omówienie postanowień pokoju w Oliwie 1660 r. (praca z mapą/rozmowa 

nauczająca).  

 

 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Sluby_Jana_Kazimierza.jpg&filetimestamp=2006021421400
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Sluby_Jana_Kazimierza.jpg&filetimestamp=2006021421400
http://www.sztetl.org.pl/pl/image/20073/
http://www.youtube.com/watch?v=EUp5109-7Y4&feature=related
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Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia przyczyny najazdu Szwedów na Polskę w 1655 r., 

 wyjaśnia, dlaczego najazd Szwedów na Polskę zyskał miano potopu, 

 ocenia rolę Stefana Czarnieckiego w pokonaniu wroga, 

 wyjaśnia, dlaczego postanowienia układu w Radnot zyskały miano rozbioru 

Polski, 

 wyjaśnia cel podpisania traktatów welawsko-bydgoskich i ich znaczenie dla 

przyszłości Prus Książęcych, 

 analizuje teksty źródłowe i źródła ikonograficzne (odpowiednie ilustracje 

i teksty udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Sporządź chronologiczny spis najważniejszych wydarzeń związanych z 

wojnami polsko-szwedzkimi w XVII w. 

 Przypomnij słowa Hymnu narodowego, które nawiązują do potopu 

szwedzkiego. Wyjaśnij ich historyczny kontekst. 

 Ustal, kiedy został zniszczony zamek w Ujeździe. Zgromadź informacje na jego 

temat.  
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KARTA PROGRAMOWA 25 

 

Lew Lechistanu, czyli Jan III Sobieski królem Polski 

 

Cel ogólny 

Poznanie polityki państwa polskiego za panowania Jana III Sobieskiego 

 

Treści 

 wojna z Turcją za panowania poprzednika Jana III Sobieskiego, Michała 

Korybuta Wiśniowieckiego, 

 między orientacją profrancuską i proaustriacką, 

 odsiecz Wiednia 1683 r., 

 Polska w Lidze Świętej, 

 pokój w Karłowicach 1699 r. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Wojny Rzeczypospolitej z Turcją w XVII w. 

 Przedmurze chrześcijaństwa – Rzeczpospolita w zmaganiach z Portą 

Otomańską w XVII w. 

 Jan III Sobieski – wódz i polityk 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów: 

 przedstawienie sytuacji politycznej w Rzeczypospolitej w okresie panowania 

Michała Korybuta Wiśniowieckiego (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu filmu Pan Wołodyjowski w reż. Jerzego Hoffmana dotyczący 

obrony Kamieńca Podolskiego (analiza treści filmu/rozmowa nauczająca), 

http://www.youtube.com/watch?v=pwVRJM2kBcg&feature=related 

 analiza fragmentu traktatu buczackiego z 1672 r. i lokalizacja na mapie strat 

terytorialnych Rzeczypospolitej na rzecz Turcji (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca/praca z mapą), 

http://www.youtube.com/watch?v=pwVRJM2kBcg&feature=related
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 wyjaśnienie, co zdecydowało o sukcesie Jana Sobieskiego na elekcji w 1673 r. 

(mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu listu markizy de Sevigne o elekcji Jana III Sobieskiego 

(analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka dwóch orientacji politycznych – profrancuskiej 

i proaustriackiej (mini wykład), 

 rozważania – Jakie wady i zalety miały orientacje – proaustriacka 

i profrancuska, jakie szanse i zagrożenia stwarzała realizacja każdej z nich?  

(analiza SWOT/praca w grupach), 

 wyjaśnienie przyczyn wyboru orientacji prohabsburskiej przez Jana III 

Sobieskiego (rozmowa nauczająca), 

 omówienie przebiegu kampanii 1683 r. i strategii przyjętej przez wojska 

sprzymierzone pod Wiedniem działające pod dowództwem Jan III Sobieskiego 

(mini wykład), 

 analiza treści obrazu Józefa Brandta Bitwa pod Wiedniem (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bitwa_pod_Wiedniem_Brandt.jpg, 

 analiza listu Jana III Sobieskiego do królowej Marii Kazimiery z wyprawy pod 

Wiedeń (analiza tekstu źródłowego/ rozmowa nauczająca), 

 analiza obrazu Juliusza Kossaka Wjazd Jana III Sobieskiego do Wiednia (analiza 

treści obrazu/rozmowa nauczająca), 

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Kossak_Jul/Images/Wjazd_JanaIII_do_W

iednia.jpg 

 wyjaśnienie decyzji króla o przystąpieniu do Świętej Ligi oraz postanowień 

pokoju w Karłowicach (mini wykład/rozmowa nauczająca/praca z mapą), 

 historia alternatywna – Jak potoczyłyby się losy Europy, gdyby Turcy nie zostali 

pokonani pod Wiedniem?. 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia przyczyny wojny Rzeczypospolitej z Turcją w II połowie XVII w., 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bitwa_pod_Wiedniem_Brandt.jpg
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Kossak_Jul/Images/Wjazd_JanaIII_do_Wiednia.jpg
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Kossak_Jul/Images/Wjazd_JanaIII_do_Wiednia.jpg
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 wyjaśnia przyczyny rezygnacji przez Jana III Sobieskiego z realizacji 

profrancuskiego w polityce zagranicznej, 

 porównuje politykę Michała Korybuta Wiśniowieckiego z polityką Jana III 

Sobieskiego wobec Turcji, 

 wyjaśnia, dlaczego Polska zyskała miano przedmurza chrześcijaństwa, 

 analizuje teksty źródłowe i źródła ikonograficzne (odpowiednie ilustracje 

i teksty udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia: Ocena pracy domowej 

 Przygotuj swój głos w dyskusji: Czy dalekosiężne skutki wiktorii wiedeńskiej 

okazały się korzystne dla Polski? 

 Ustal, które zabytki Wiednia przypominają rolę Jan III Sobieskiego w wiktorii 

wiedeńskiej? 

 Kto był autorem słów, których trawestacją posłużył się Jan III Sobieski mówiąc: 

Przybyłem, zobaczyłem, a Bóg zwyciężył. 

 Ustal, jaki był stosunek Turcji do Polski i Polaków po wiktorii wiedeńskiej, 

w XVIII i w XIX w. 

 Ustal, jaki los spotkał wezyra Kara Mustafę po klęsce Turków pod Wiedniem. 
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KARTA PROGRAMOWA 26 

 

Skutki polityczne, społeczne, gospodarcze i wyznaniowe wojen toczonych przez 

Rzeczypospolitą w XVII w. 

 

Cel ogólny 

Poznanie skutków wojen toczonych przez Rzeczypospolitą w XVII w. 

 

Treści 

 plany reform Jana Kazimierza, 

 rokosz Lubomirskiego i abdykacja Jana Kazimierza, 

 pierwsze liberum veto, 

 decentralizacja władzy państwowej, 

 kryzys gospodarczy w Rzeczypospolitej, 

 wygnanie arian. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Od demokracji szlacheckiej do rządów klientalnych 

 Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej 

 Triumf tendencji oligarchicznych w XVII w. 

 Wazowie na tronie polskim 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 przedstawienie sytuacji politycznej w Rzeczypospolitej po potopie szwedzkim 

(mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 ocena planów reform Jana Kazimierza i wyjaśnienie, dlaczego nie zostały 

poparte przez szlachtę (dyskusja), 

 wyjaśnienie, dlaczego król podjął decyzję o abdykacji (rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie na czym polegała decentralizacja władzy państwowej (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 
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 analiza fragmentu sprawozdania Onorato Viscontiego o sytuacji 

w Rzeczpospolitej, charakteryzującego rolę polityczną magnatów (analiza 

tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Pamiętnika Albrychta Radziwiłła o rywalizacji magnatów 

o urzędy (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Relacji z Warszawy z sejmu 1652 r. o pierwszy liberum veto 

(analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 rozważania – Czym był rokosz – przejawem samowoli szlacheckiej, czy prawnie 

zagwarantowaną formą protestu przeciw polityce króla? (dyskusja), 

 wyjaśnienie, jakie zagrożenia niósł wzrost znaczenia magnatów 

w Rzeczypospolitej (rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie, dlaczego współcześni historycy kwestionują pojęcie „oligarchia 

magnacka” w odniesieniu do ustroju Rzeczypospolitej, a skłaniają się ku 

terminowi „rządy klientalne” (mini wykład), 

 wyjaśnienie skutków gospodarczych wojen w XVII w. (mini wykład), 

 analiza fragmentu Pamiętnika mieszczanina łowickiego Cebrowskiego 

o rabunkach i grabieżach szwedzkich i polskich w latach 1655-1657 (analiza 

tekstu źródłowego/ rozmowa nauczająca), 

 analiza źródła statystycznego obrazującego spadek zaludnienia ziem polskich 

(analiza źródła statystycznego/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie, dlaczego wojny w XVII w. przyczyniły się do wzrostu obciążeń 

feudalnych (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie przyczyn decyzji o wygnaniu arian z Polski (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 rozważania – Dlaczego w świadomości szlachty obrona terytorium kraju w XVII 

w. zaczęła utożsamiać się z obroną wiary katolickiej? (dyskusja). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia przyczyny abdykacji Jan Kazimierza, 

 ocenia program reform Jana Kazimierza, 

 ocenia wpływ magnatów na życie polityczne Rzeczypospolitej, 
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 wyjaśnia pojęcie rządy klientalne, 

 charakteryzuje sytuację gospodarczą Polski po potopie szwedzkim, 

 wyjaśnia przyczyny narastającej w Polsce w II połowie XVII w. nietolerancji 

religijnej, 

 analizuje teksty źródłowe i źródła ikonograficzne (odpowiednie ilustracje, 

tekst, tabele udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Wyjaśnij, dlaczego zrywający sejmy posłowie najczęściej szybko opuszczali nie 

tylko salę obrad, ale również miasto, w którym odbywał się sejm. 

 Ustal, która siedemnastowieczna wojna pod względem skutków 

gospodarczych była podobnie dotkliwa dla Niemiec, jak potop szwedzki dla 

Polski. 

 Wyjaśnij, dlaczego więzi religijne zaczęły odgrywać rolę wiodącego czynnika 

spajającego Rzeczpospolitą w II połowie XVII w. 
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KARTA PROGRAMOWA 27 

 

 

Kultura baroku w Rzeczypospolitej. Sarmatyzm 

 

Cel ogólny 

Poznanie specyficznych cech baroku polskiego oraz sarmatyzmu – systemu wartości 

i stylu życia polskiej szlachty w XVII w. 

 

Treści 

 Rzeczpospolita obszarem krzyżowania się wielu kultur, 

 literatura polskiego baroku, 

 architektura i sztuka polskiego baroku, 

 mecenat kulturalny w dobie baroku, 

 rozwój szkolnictwa jezuickiego, 

 sarmatyzm ideologią polskiej szlachty. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Życie publiczne i prywatne magnaterii polskiej w XVII w. 

 Wojny XVII w. w przekazach pamiętnikarskich  

 Mecenat kulturalny Wazów 

 Mecenat kulturalny Jana III Sobieskiego 

 Wilanów rezydencja króla Jana 

 Warszawa stolicą Rzeczypospolitej od 1596 r. 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 przedstawienie różnorodnych wpływów kulturowych na terenie 

Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem procesu orientalizacji 

w sztuce (mini wykład/rozmowa nauczająca), 
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 wyjaśnienie przyczyn intensywnego rozwoju twórczości pamiętnikarskiej 

i epistolarnej (rozmowa nauczająca), 

 prezentacja zainteresowań autora pamiętnika na przykładzie fragmentu 

Pamiętnika Jan Chryzostoma Paska (analiza tekstu źródłowego/rozmowa 

nauczająca), 

 wyjaśnienie zjawiska makaronizowania języka (rozmowa nauczająca), 

 poznanie różnych przykładów architektury barokowej w Rzeczypospolitej 

i wskazanie ich charakterystycznych cech (analiza materiału ikonograficznego 

– fotografii przedstawiających np: Pałac biskupów krakowskich w Kielcach, 

Pałac Lubomirskich w Łańcucie, Pałac Zamoyskich w Kozłówce, Kościół św. św. 

Piotra i Pawła, Zespół klasztorny jezuitów w Świętej Lipce, nagrobek Piotra 

Opalińskiego w kościele w Sierakowie, Kolumnę Zygmunta w Warszawie/ 

rozmowa nauczająca), 

 poznanie różnych przykładów malarstwa barokowego w Rzeczypospolitej 

i wskazanie ich charakterystycznych cech (analiza materiału ikonograficznego 

– Taniec śmierci, portret księcia Janusz Radziwiłła, portrety 

trumienne/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu dzieła Adama Fabiana Birkowskiego O świętych obrazach, 

jako mają być szanowane, kazanie ukazującego stosunek Kościoła do sztuki 

(analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie przyczyn rozwoju szkolnictwa jezuickiego oraz przedstawienie 

jego zasięgu na mapie (dyskusja/praca z mapą), 

 wyjaśnienie, dlaczego król podjął decyzję o przeniesieniu stolicy z Krakowa do 

Warszawy oraz wpływu tej decyzji na rozwój urbanistyczny miasta (rozmowa 

nauczająca), 

 charakterystyka mecenatu artystycznego władców Rzeczypospolitej ze 

szczególnym uwzględnieniem roli Zamku Królewskiego w Warszawie oraz 

rezydencji króla Jan III Sobieskiego w Wilanowie (mini wykład/rozmowa 

nauczająca/praca z materiałem ikonograficznym), 

 charakterystyka cech kultury sarmackiej (rozmowa nauczająca), 
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 analiza tekstu Hieronima Morsztyna Szlachecka kondycja (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie polskiego stroju szlacheckiego ze zwróceniem uwagi na 

wpływy orientalne (analiza źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 rozważania – Jakie pozytywne, a jakie negatywne wartości utrwalał 

sarmatyzm wśród polskiej szlachty? (dyskusja). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 charakteryzuje wpływy różnych kultur na kulturę polską w XVII w., 

 podaje przykłady architektury i sztuki barokowej w Rzeczypospolitej, 

 wskazuje oryginalne cechy polskiego baroku, 

 wyjaśnia pojęcie sarmatyzm i wskazuje przejawy sarmatyzmu w kulturze 

polskiej XVII w., 

 wyjaśnia rolę jezuitów w edukacji polskiej szlachty w XVII w., 

 analizuje teksty źródłowe i źródła ikonograficzne (odpowiednie ilustracje 

i teksty udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Przygotuj pracę: Wilanów – barokowa rezydencja króla Jan III Sobieskiego. 

Przygotowując pracę, wykorzystaj multimedialny plan pałacu. 

http://wilanow-palac.pl/file/multimedia/03_multimedialny_plan_palacu/ 

 Ustal, które zabytki barokowe znajdują się w miejscowości lub regionie, 

w którym w Polsce mieszka Twoja rodzina lub z którego pochodzisz. 

  Przygotuj głos w dyskusji: Czy kryzys Rzeczypospolitej w XVII w. wpłynął 

ujemnie na jej pozycję polityczną i kulturową na mapie Europy? 

 Przygotuj głos w dyskusji: Czy sarmatyzm jest nadal obecny w obyczajowości 

i charakterze narodowym Polaków? 

http://wilanow-palac.pl/file/multimedia/03_multimedialny_plan_palacu/
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Rzeczpospolita pod rządami Sasów 

 

Cel ogólny 

Poznanie sytuacji politycznej w Rzeczypospolitej i jej uwarunkowań 

międzynarodowych za panowania Augusta II Mocnego i Augusta III Sasa 

 

Treści 

 dynastia Wettinów na tronie polskim, 

 Rzeczpospolita a wojna północna, 

 sejm „niemy” 1717 r., 

 wzrost wpływów państw ościennych, 

 podwójna elekcja w 1733 r. i wojna o sukcesję polską, 

 anarchizacja życia w kraju. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Wettinowie na tronie Rzeczypospolitej 

 Walka Stanisława Leszczyńskiego o tron polski 

 Od Sasa do Lasa – Rzeczypospolita w I połowie XVIII w. 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów: 

 przedstawienie okoliczności wyboru Augusta II na króla i zawiązania unii 

personalnej polsko-saskiej (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie przyczyn podziałów politycznych wśród polskiej szlachty w czasie 

wojny północnej i koronacji Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Manifestu prymasa Michała Radziejowskiego przeciwko 

Augustowi II (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 
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 wyjaśnienie skutków wojny północnej dla Rzeczypospolitej (rozmowa 

nauczająca), 

 analiza fragmentu Dziejów Polski pod panowaniem Augusta II Antoniego 

Otwinowskiego (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 historia alternatywna – Jak potoczyłyby się losy Rzeczpospolitej, gdyby 

Stanisław Leszczyński pozostał na tronie polskim?, 

 wyjaśnienie okoliczności zwołania sejmu niemego (mini wykład), 

 analiza fragmentu Dziennika Konfederacyi Tarnogrodzkiej dotyczącego 

reformy wojskowej sejmu niemego (analiza tekstu źródłowego/rozmowa 

nauczająca), 

 ocena programu reform sejmu niemego (dyskusja),  

 wyjaśnienie, dlaczego państwa ościenne podpisując układ w Poczdamie, 

zobowiązały się do utrzymania w Rzeczypospolitej dotychczasowego ustroju, a 

następnie ustaliły, że będą decydowały, kto zasiądzie na tronie polskim (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 ocena rządów Augusta II Mocnego (dyskusja), 

 wyjaśnienie przyczyn i rezultatu wojny o sukcesję polską (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie, dlaczego w I połowie XVIII w. postępowała anarchizacja życia 

w kraju (rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Opisu obyczajów za panowania Augusta III Jędrzeja 

Kitowicza (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Jana Piotra Norblina Sejmik w kościele (analiza źródła 

ikonograficznego), 

http://www.wawel.net/images/malarstwo-2011/norblin-

3/poziom/sejmik_w_kosciele_2.jpg 

http://www.wawel.net/images/malarstwo-2011/norblin-

3/poziom/sejmik_w_kosciele_1785_1789.jpg 

 

 

 

http://www.wawel.net/images/malarstwo-2011/norblin-3/poziom/sejmik_w_kosciele_2.jpg
http://www.wawel.net/images/malarstwo-2011/norblin-3/poziom/sejmik_w_kosciele_2.jpg
http://www.wawel.net/images/malarstwo-2011/norblin-3/poziom/sejmik_w_kosciele_1785_1789.jpg
http://www.wawel.net/images/malarstwo-2011/norblin-3/poziom/sejmik_w_kosciele_1785_1789.jpg
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Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia wpływ wydarzeń międzynarodowych na sytuację polityczną 

w Rzeczpospolitej w I połowie XVIII w., 

 wyjaśnia sens powiedzenia jedni od Sasa drudzy do Lasa, 

 wyjaśnia następstwa wojny północnej dla Rzeczypospolitej, 

 ocenia panowanie Sasów na tronie polskim, 

 podaje przykłady ingerencji państw ościennych w wewnętrzne sprawy 

Rzeczypospolitej, 

 analizuje teksty źródłowe i źródła ikonograficzne (odpowiednie ilustracje 

i teksty udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Zgromadź informacje o Stanisławie Leszczyńskim. Jakie były jego związki 

z Francją? Kogo poślubiła córka Stanisława Leszczyńskiego? Wymień władców 

Francji, których babką była córka Stanisława Leszczyńskiego. 

 Wyobraź sobie, że żyjesz w I połowie XVIII w. Kogo byś poparł/a w walce 

o tron – Stanisława Leszczyńskiego, czy Augusta III Sasa? Odpowiedź 

uzasadnij. 

 Wyjaśnij sens powiedzenie: Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa. 
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KARTA PROGRAMOWA 29 

 

Pierwsze programy reform w Rzeczypospolitej – I połowa XVIII w.  

 

Cel ogólny 

Poznanie projektów reform oraz działań w celu ożywienia życia kulturalnego 

i naukowego w Polsce w I połowie XVIII w. 

 

Treści 

 Stanisław Konarski i jego działalność oświatowa oraz publicystyczna, 

 Stanisław Leszczyński – Głos wolny wolność ubezpieczający, 

 Biblioteka Załuskich. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Rzeczpospolita na drodze naprawy w XVIII w. 

 Zakon pijarów prekursorem reform w polskiej oświacie w XVIII w. 

 Stanisław Leszczyński – król Polski, władca Lotaryngii 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów: 

 analiza fragmentu dzieła Stanisław Leszczyńskiego Głos wolny wolność 

ubezpieczający (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie okoliczności, w których powstało dzieło Stanisława Leszczyńskiego 

(rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu dzieła Stanisława Konarskiego O skutecznym rad sposobie 

(analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka programu nauczania wprowadzonego w Collegium Nobilium 

(mini wykład), 

 porównanie programu i metod nauczania stosowanych w Collegium Nobilium 

i w szkołach jezuickich w I połowie XVIII w. (dyskusja), 
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 wyjaśnienie znaczenia teatru szkolnego powstałego w Collegium Nobilium 

(rozmowa nauczająca), 

 ocena dokonań braci Andrzeja i Józefa Załuskich – założycieli biblioteki 

(dyskusja). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 charakteryzuje i ocenia programy reform zawarte w dziełach Stanisława 

Leszczyńskiego i Stanisława Konarskiego, 

 wyjaśnia znaczenie Biblioteki Załuskich dla ożywienia życia kulturalnego 

i naukowego w Rzeczypospolitej, 

 analizuje teksty źródłowe (odpowiednie teksty udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Wyjaśnij, dlaczego Stanisław Leszczyński wiązał polepszenie sytuacji chłopów 

z naprawą Rzeczypospolitej. 

 Wyjaśnij, dlaczego Stanisław Konarski założył szkołę dla najlepszych. 

 Ustal, jakie były losy Biblioteki Załuskich od XVIII do końca XX w. 

 Wyjaśnij, dlaczego Bibliotekę Załuskich nazwano Biblioteką Rzeczypospolitej. 

 Ustal, jaka instytucja oświatowa zajmuje obecnie gmach dawnego Collegium 

Nobilium w Warszawie. 

 Wyjaśnij, co oznacza napis Sapere auso widniejący na medalu, który Stanisław 

Konarski otrzymał od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

http://www.pijarzy.pl/?strona,menu,pol,hist_zak,105,0,62,ks._stanislaw_kona

rski,ant.html 

http://www.pijarzy.pl/?strona,menu,pol,hist_zak,105,0,62,ks._stanislaw_konarski,ant.html
http://www.pijarzy.pl/?strona,menu,pol,hist_zak,105,0,62,ks._stanislaw_konarski,ant.html
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KARTA PROGRAMOWA 30 

 

Rzeczpospolita pod rosyjską protekcją. Pierwszy rozbiór Polski 

 

Cel ogólny 

Poznanie początków panowania Stanisława Poniatowskiego oraz przyczyn 

i konsekwencji pierwszego rozbioru Polski  

 

Treści 

 ostania wolna elekcja w Rzeczypospolitej, 

 sylwetka polityczna ostatniego króla Polski, 

 programy reform w latach 1764–1773 i ich realizacja, 

 geneza i cele konfederacji barskiej, 

 pierwszy rozbiór Polski, 

 sejm rozbiorowy 1773–1775. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Rozbiory Polski 

 Stanisław August Poniatowski – ostatni król Polski 

 Konfederacja barska – patriotyczny zryw, czy przejaw warcholstwa 

szlachty 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 analiza fragmentu wspomnień Katarzyny II, zawierającego charakterystykę 

Stanisława Poniatowskiego (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie, dlaczego Rosja poparła kandydaturę Stanisława Poniatowskiego 

na wolnej elekcji (rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Canaletta Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego na 

polach Woli (analiza źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 
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http://www.muzhp.pl/artykuly/533/dwa-obrazy-belotta-czyli-o-polskim-

marketingu-politycznym-w-xviii-wieku 

 charakterystyka programu reform przedstawionego przez Familię na sejmie 

konwokacyjnym oraz reform pierwszych lat panowania Stanisława Augusta 

Poniatowskiego (mini wykład), 

 wyjaśnienie konsekwencji uchwalenia praw kardynalnych w 1767 r. (rozmowa 

nauczająca), 

 wyjaśnienie przyczyn zawiązania konfederacji barskiej (rozmowa nauczająca), 

 analiza treści utworu publicystycznego z okresu konfederacji barskiej Węzeł na 

imieniny króla Jegomości Stanisława (analiza tekstu źródłowego/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza treści pieśni konfederackiej (analiza tekstu źródłowego/rozmowa 

nauczająca), 

 rozważania – Czy przystąpiłbym do konfederacji barskiej? – (praca w grupach, 

drzewo decyzyjne – analiza pozytywnych i negatywnych skutków podjętej 

decyzji), 

 lokalizacja głównych rejonów walk konfederatów (praca z mapą/rozmowa 

nauczająca), 

 wyjaśnienie przyczyn pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej (rozmowa 

nauczająca), 

 analiza treści ryciny z XVIII w. przedstawiające pierwszy rozbiór Polski (analiza 

źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 ocena strat terytorialnych i ludnościowych Rzeczypospolitej w pierwszym 

rozbiorze (praca z mapą i materiałem statystycznym/dyskusja), 

 omówienie przebiegu sejmu rozbiorowego i jego decyzji (mini wykład), 

 analiza treści obrazu Jana Matejki Rejtan (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści piosenki Jacka Kaczmarskiego Rejtan, czyli raport ambasadora 

(wysłuchanie piosenki/analiza treści utworu/rozmowa nauczająca), 

http://www.youtube.com/watch?v=pe6mqxaclyI 

 ocena postawy posłów na sejmie rozbiorowym (dyskusja). 

http://www.muzhp.pl/artykuly/533/dwa-obrazy-belotta-czyli-o-polskim-marketingu-politycznym-w-xviii-wieku
http://www.muzhp.pl/artykuly/533/dwa-obrazy-belotta-czyli-o-polskim-marketingu-politycznym-w-xviii-wieku
http://www.youtube.com/watch?v=pe6mqxaclyI
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Osiągnięcia. Uczeń: 

 charakteryzuje program naprawy Rzeczypospolitej przedstawiony na sejmie 

konwokacyjnym i w pierwszych latach panowania Stanisława Augusta 

Poniatowskiego, 

 wyjaśnia przyczyny rozbieżności ocen konfederacji barskiej, 

 wyjaśnia przyczyny i ocenia skutki pierwszego rozbioru Polski, 

 ocenia postawy posłów na sejmie rozbiorowym w 1773 r., 

 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne (odpowiednie teksty 

i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Przygotuj głos w dyskusji: Konfederacja barska – patriotyczny zryw czy 

przejaw szlacheckiego warcholstwa? 

 Ustal, dokąd udał się Kazimierz Pułaski po klęsce konfederacji barskiej 

i w jakich wydarzeniach uczestniczył. 
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KARTA PROGRAMOWA 31 

 

Odrodzenie w upadku – przemiany gospodarcze i społeczne w II połowie XVIII w. w 

Rzeczypospolitej 

 

Cel ogólny 

Poznanie życia gospodarczego Rzeczypospolitej w czasach stanisławowskich   

 

Treści 

 unowocześnienie rolnictwa, 

 budowa nowych dróg i kanałów, 

 rozwój manufaktur, 

 odradzanie się miast. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Miasta i mieszczaństwo w Polsce w XVIII w. 

 Gospodarka polska na tle gospodarki europejskiej w XVIII w. 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 wyjaśnienie przyczyn ożywienia gospodarczego w Rzeczypospolitej 

w II połowie XVIII w. (rozmowa nauczająca), 

 omówienie sposobów unowocześnienia rolnictwa (mini wykład), 

 analiza fragmentu Opisu obyczajów za panowania Augusta III Jędrzeja 

Kitowicza o wprowadzeniu uprawy ziemniaków w Polsce (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 lokalizacja kanałów Ogińskiego i Królewskiego oraz wyjaśnienie przyczyn ich 

budowy (praca z mapą/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu książki Wacława Sterna Jak imć Pan Tyzenhaus manufaktury 

urządzał (analiza tekstu/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka produkcji polskich manufaktur (rozmowa nauczająca), 
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 analiza fragmentu Monachomachii Ignacego Krasickiego zawierającego opis 

miasta (analiza tekstu/rozmowa nauczająca), 

 porównanie liczby mieszkańców miast w Rzeczypospolitej i liczby 

mieszkańców miast innych miast europejskich (analiza źródła 

statystycznego/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka rozwoju urbanistycznego Warszawy na podstawie analizy 

planu miasta z końca XVIII w. (analiza źródła /rozmowa nauczająca), 

 analiza danych statystycznych dotyczących eksportu zboża przez Gdańsk 

w latach 1750–1790 (analiza źródła statystycznego/rozmowa nauczająca), 

 ocena szans polskich inicjatyw gospodarczych (dyskusja), 

 charakterystyka przemian społecznych w Rzeczypospolitej w XVIII 

w. (rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia przyczyny ożywienia gospodarczego w Rzeczypospolitej w II połowie 

XVIII w., 

 wyjaśnia znaczenie banków i mennicy państwowej dla rozwoju gospodarczego 

Polski, 

 podaje przykłady inicjatyw gospodarczych podejmowanych przez króla, 

magnatów, szlachtę, mieszczan, 

 ocenia poziom rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej na tle innych państw 

europejskich w tym okresie, 

 analizuje teksty źródłowe, plany, źródła statystyczne (odpowiednie teksty, 

ilustracje i tabele udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Porównaj liczbę mieszkańców Warszawy w XVIII w. z liczbą mieszkańców 

stolicy państwa Twojego zamieszkania/pobytu w XVIII stuleciu. Wyjaśnij 

przyczyny zauważonej różnicy. 

 Ustal, jakie produkty wytwarzano w manufakturze, która powstała w XVIII 

w. w warszawskim Belwederze. 
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KARTA PROGRAMOWA 32 

 

 

Rozwój kultury i oświaty w czasach stanisławowskich 

 

Cel ogólny 

Poznanie inicjatyw oświatowych oraz osiągnięć kultury epoki stanisławowskiej   

 

Treści 

 Szkoła Rycerska, 

 komisja Edukacji Narodowej, 

 mecenat Stanisława Augusta Poniatowskiego, 

 powstanie Teatru Narodowego, 

 architektura i sztuka okresu stanisławowskiego. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Warszawa Canaletta 

 Łazienki – rezydencja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 

 U króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na obiadach czwartkowych 

 Na Zamku Królewskim u Stanisława Augusta Poniatowskiego 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów: 

 wyjaśnienie przyczyny założenia Szkoły Rycerskiej (rozmowa nauczająca), 

 porównanie programu nauczania Szkoły Rycerskiej z programem nauczania 

stosowanym w szkołach jezuickich w I połowie XVIII w. (dyskusja), 

 analiza treści hymnu Szkoły Rycerskiej (analiza tekstu źródłowego/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza aktu Ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 omówienie struktury organizacyjnej szkolnictwa (mini wykład), 
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 wyjaśnienie przyczyny powołania przez KEN Towarzystwa do Ksiąg 

Elementarnych (rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka mecenatu Stanisława Augusta Poniatowskiego (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 obejrzenie fotografii przedstawiających budowle, wnętrza, obrazy, rzeźby 

powstałe z II połowy XVIII w. i wskazanie charakterystycznych cech stylu 

stanisławowskiego (analiza źródeł ikonograficznych przedstawiających, np. 

Łazienki, wnętrza Zamku Królewskiego w Warszawie – Salę Tronową, Salę 

Balową, Salę Rycerską, Salę Marmurową, Bibliotekę Królewską, weduty 

Canaletta/rozmowa nauczająca), 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Bellotto 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_na_Wyspie 

http://www.zamek-krolewski.pl/?page=2320 

 wyjaśnienie celu organizowania obiadów czwartkowych (rozmowa 

nauczająca), 

 wyjaśnienie funkcji, jaką pełnił Teatr Narodowy w czasach stanisławowskich 

(rozmowa nauczająca), 

 ocena dokonań kulturalnych epoki stanisławowskiej (dyskusja). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 charakteryzuje zmiany w oświacie polskiej w dobie stanisławowskiej, 

 charakteryzuje styl stanisławowski w architekturze i sztuce oraz podaje jego 

przykłady, 

 ocenia rozwój kultury w epoce stanisławowskiej, 

 wyjaśnia, jakie tematy polityczne i społeczne poruszała literatura w okresie 

stanisławowskim, 

 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne (odpowiednie teksty 

i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Ułóż scenariusz wycieczki po Warszawie stanisławowskiej. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Bellotto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_na_Wyspie
http://www.zamek-krolewski.pl/?page=2320
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 Przygotuj pracę: Spacerkiem po Warszawie z Bernardo Bellotto zwanym 

Canalettem (postaraj się skonfrontować obecny wygląd miejsc uwiecznionych 

przez Canaletta z ich wyglądem przedstawionym na wedutach). 

 Ustal, jak pracował Canaletto wykonując swoje weduty Warszawy. 

 Ustal, jaki był los obrazów Canaletta po 1795 r. do czasów nam 

współczesnych. 

 Ustal, jaką rolę odegrały obrazy Canaletta w czasie odbudowy Warszawy po II 

wojnie światowej. 

 Ustal, skąd przyjechali do Polski: Jakub Fontana, Dominik Merlini, Marcello 

Bacciarelli, Bernardo Bellotto zwany Canalettem, Jan Chrystian Kamsetzer, 

Jakub Monaldi, Andrzej Le Brun. Czym zajmowali się w Polsce? 

 Wyjaśnij, dlaczego Wojciech Bogusławski jest nazywany ojcem teatru 

polskiego. 

 Wymień absolwentów Szkoły Rycerskiej, którzy wykazali się bohaterską 

postawą w obronie niepodległości Polski. 
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KARTA PROGRAMOWA 33 

 

Polska w dobie Sejmu Wielkiego. Konstytucja 3 maja 

 

Cel ogólny 

Poznanie dziejów Sejmu Wielkiego i jego znaczenia w historii Polski, Europy i świata  

 

Treści 

 międzynarodowa pozycja Rzeczypospolitej po I rozbiorze, 

 stronnictwa polityczne na Sejmie Wielkim, 

 reformy Sejmu Wielkiego, 

 Konstytucja 3 maja. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Parlamentaryzm Rzeczypospolitej szlacheckiej 

 Mieszczaństwo polskie w walce o swoje prawa w XVIII w. 

 Konstytucja 3 maja – pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa 

zasadnicza 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 wyjaśnienie sytuacji międzynarodowej w przededniu Sejmu Wielkiego (mini 

wykład), 

 wyjaśnienie przyczyn zwołania Sejmu Wielkiego (rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie stronnictw politycznych na Sejmie Wielkim i charakterystyka 

ich programów (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka działalności ustawodawczej sejmu w okresie pierwszej 

kadencji (1788–1790) - (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie przyczyn i skutków zorganizowania czarnej procesji w Warszawie 

(rozmowa nauczająca), 
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 przedstawienie okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu relacji Friedricha Schulza o działalności publicystycznej 

w okresie Sejmu Wielkiego (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści ryciny Jana Piotra Norblina Uchwalenie Konstytucji 3 maja 

(analiza źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

http://www.wawel.net/images/malarstwo-2011/norblin-

3/poziom/uchwalenie_konstytucji_3maja_1791_2.jpg 

 analiza fragmentu tekstu konstytucji (analiza tekstu źródłowego/rozmowa 

nauczająca), 

 wykonanie schematu przedstawiającego organizację władz państwowych 

zgodna z Konstytucją 3 maja (praca w grupach, prezentacja 

schematów/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Jana Matejki Konstytucja 3 maja (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

http://www.kurkiewicz-family.com/images/Konstytucja_3maja_Matejko.jpg 

 analiza tekstu pieśni Franciszka Karpińskiego Na dzień Trzeci Maja (analiza 

tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 historia alternatywna – rozważania – Jak potoczyłyby się losy Rzeczypospolitej, 

gdyby nie została uchwalona Konstytucja 3 maja? (dyskusja). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia okoliczności zwołania Sejmu Wielkiego, 

 wyjaśnia wpływ sytuacji międzynarodowej na pracę Sejmu Wielkiego, 

 charakteryzuje programy stronnictw politycznych Sejmu Wielkiego, 

 wymienia reformy Sejmu Wielkiego i ocenia ich znaczenie, 

 charakteryzuje system organizacji władzy państwowej, który wprowadziła 

Konstytucja 3 maja, 

 ocenia znaczenie Konstytucji 3 maja w historii Polski i historii powszechnej, 

 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne (odpowiednie teksty 

i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 

http://www.wawel.net/images/malarstwo-2011/norblin-3/poziom/uchwalenie_konstytucji_3maja_1791_2.jpg
http://www.wawel.net/images/malarstwo-2011/norblin-3/poziom/uchwalenie_konstytucji_3maja_1791_2.jpg
http://www.kurkiewicz-family.com/images/Konstytucja_3maja_Matejko.jpg
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Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Wyjaśnij wpływ ideologii oświecenia na działalność reformatorską 

podejmowaną w Polsce w drugiej połowie XVIII w. 

 Porównaj okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja i jej decyzje ustrojowe 

z okolicznościami uchwalenia i decyzjami ustrojowymi konstytucji 

amerykańskiej (1787) i pierwszej konstytucji francuskiej (1791). 

 Ustal, kiedy i w jakich okolicznościach została uchwalona pierwsza konstytucja 

w kraju Twojego pobytu. 

 Jak w Polsce czci się rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja? 

 Dokonaj rekonstrukcji wydarzeń w Warszawie z 3 maja 1791 r. 

 Który obiekt w Warszawie miał być, zgodnie z uchwałą Sejmu Wielkiego, 

wotum dziękczynnym za uchwalenie Konstytucji 3 maja. Kiedy powtórnie 

podjęto inicjatywę budowy tego obiektu? 
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 34 

 

 

Wojna w obronie Konstytucji 3 maja. Drugi rozbiór Polski 

 

Cel ogólny 

Poznanie przyczyn wybuchu, przebiegu i skutków wojny w obronie Konstytucji 

3. maja oraz decyzji drugiego rozbioru Polski  

 

Treści 

 konfederacja targowicka, 

 wojna z Rosją 1792 r., 

 drugi rozbiór Polski. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Rozbiory Polski 

 Order Virtuti Militari i jego kawalerowie 

 Książę Józef Poniatowski i Tadeusz Kościuszko – bohaterowie wojny w 

obronie Konstytucji 3 maja 

 Targowica – symbol zdrady narodowej 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 przedstawienie okoliczności zawiązania konfederacji targowickiej 

i charakterystyka jej celów (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie przyczyn wkroczenia armii rosyjskiej do Rzeczypospolitej (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu raportu Girolamo Lucchesiniego o postawie Polaków wobec 

interwencji wojsk rosyjskich (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 lokalizacja głównych miejsc walk w czasie wojny 1792 r. (praca 

z mapą/rozmowa nauczająca), 
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 analiza fragmentu pamiętnika Antoniego Trębickiego zawierającego 

charakterystykę dowódców – księcia Józefa Poniatowskiego i Tadeusza 

Kościuszki (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie symboliki i napisu na awersie i rewersie orderu Virtuti Militari 

(analiza źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Virtuti_Militari_1792_1.JPG&fil

etimestamp=20061230222723 

 analiza fragmentu raportu Girolamo Lucchesiniego o przystąpieniu przez 

Stanisława Augusta do konfederacji targowickiej (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 ocena decyzji króla o przystąpieniu do Targowicy (dyskusja), 

 przedstawienie decyzji o drugim rozbiorze Polski i lokalizacja strat 

terytorialnych na mapie (praca z mapą/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu listu Jakuba Sieversa do Katarzyny II w sprawie II rozbioru 

Polski (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu wystąpienia Stanisława Augusta na sejmie grodzieńskim 

w 1793 r. (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Konstytucji sejmu grodzieńskiego 1793 r. (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wymienia miejsca zwycięstw wojsk polskich i ich dowódców w wojnie z Rosją 

1792 r. oraz wskazuje te miejsca na mapie, 

 ocenia postawę króla w czasie wojny w obronie Konstytucji 3 maja, 

 wyjaśnia, dlaczego Austria nie wzięła udziału w drugim rozbiorze Polski, 

 wskazuje na mapie straty terytorialne Polski w wyniku drugiego rozbioru, 

 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne, źródła kartograficzne 

(odpowiednie teksty i ilustracje, mapy udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Ustal, jakie ordery poza Virtuti Militari przyznawano w Polsce w XVIII w. 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Virtuti_Militari_1792_1.JPG&filetimestamp=20061230222723
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Virtuti_Militari_1792_1.JPG&filetimestamp=20061230222723


114 

 

 Ustal, gdzie przed 1792 r. walczył Tadeusz Kościuszko. 

 Ustal, jakie najwyższe odznaczenie bojowe przyznawane jest w państwie 

Twojego pobytu i kiedy zostało ustanowione. 

 

 

 

Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 35 

 

Powstanie kościuszkowskie 

 

Cel ogólny 

Poznanie przyczyn, przebiegu i znaczenia powstania kościuszkowskiego w dziejach 

walk o zachowanie i odzyskanie niepodległości 

 

Treści 

 rządy rosyjskiego ambasadora w Polsce, 

 wybuch powstania kościuszkowskiego, 

 bitwa pod Racławicami, 

 insurekcja w Warszawie i Wilnie, 

 uniwersał połaniecki, 

 klęska pod Maciejowicami i upadek powstania. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Polskie powstania narodowe XVIII–XIX w. 

 Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch narodów 

 Sprawa chłopska w powstaniach narodowych XVIII–XIX w. 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 rozważania – Jak powinno zachować się społeczeństwo po drugim rozbiorze 

Polski? Czy należało podjąć walkę w obronie niepodległości, czy korzystniej 
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było zająć stanowisko wyczekujące? (praca w grupach metodą drzewa 

decyzyjnego), 

 analiza treści obrazu Michała Stachowicza Przysięga Tadeusza Kościuszki na 

rynku krakowskim (analiza źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza Aktu powstania obywateli, mieszkańców województwa krakowskiego 

24 marca 1794 r. (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie charakteru władzy Tadeusza Kościuszki w czasie powstania 

(rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie przebiegu i lokalizacja na mapie miejsc bitew w czasie 

powstania (praca z mapą/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie symboliki i napisów na sztandarze kosynierów (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Aleksandra Orłowskiego Bitwa pod Racławicami (analiza 

źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie znaczenia czynu Bartosza Głowackiego (rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu odezwy Tadeusza Kościuszki O względy dla walecznego 

Wojciecha Głowackiego (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu relacji Jana Krzysztofa Tolla o walkach powstańczych w 

Warszawie (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Wojciecha Kossaka Jan Kiliński prowadzi jeńców 

rosyjskich przez ulice Warszawy (analiza źródła ikonograficznego/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza rysunku Jana Piotra Norblina Wieszanie targowiczan na Rynku Starego 

Miasta w Warszawie lub obrazu nieznanego malarza Wieszanie zdrajców in 

effigie (analiza źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

http://www.wawel.net/images/malarstwo-2011/norblin-

3/poziom/wieszanie_zdrajcow_rynek_starego_miasta_9maja_1794.jpg 

http://www.wawel.net/images/malarstwo-2011/norblin-

3/poziom/norblin_jan_piotr_wieszanie_zdrajcow_1794.jpg 

 charakterystyka poglądów polskich jakobinów (mini wykład /rozmowa 

nauczająca), 

http://www.wawel.net/images/malarstwo-2011/norblin-3/poziom/wieszanie_zdrajcow_rynek_starego_miasta_9maja_1794.jpg
http://www.wawel.net/images/malarstwo-2011/norblin-3/poziom/wieszanie_zdrajcow_rynek_starego_miasta_9maja_1794.jpg
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 analiza fragmentu tekstu Uniwersału połanieckiego (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu relacji Jana Kilińskiego o szturmie Pragi (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Aleksandra Orłowskiego Rzeź Pragi (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia przyczyn wybuchu powstania kościuszkowskiego, 

 wymienia i lokalizuje na mapie miejsca bitew w czasie powstania 

kościuszkowskiego, 

 charakteryzuje dokonania Tadeusza Kościuszki, Jana Kilińskiego, Wojciecha 

Głowackiego i Jakuba Jasińskiego w czasie powstania, 

 ocenia decyzje zawarte w Uniwersale połanieckim, 

 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne, źródła kartograficzne 

(odpowiednie teksty, mapy i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Jan Styka i Wojciech Kossak są twórcami Panoramy racławickiej, która przed II 

wojną światową była eksponowana we Lwowie. Ustal, gdzie obecnie można 

obejrzeć Panoramę racławicką oraz co było główną przyczyną zmiany miejsca 

jej ekspozycji. 

http://www.panoramaraclawicka.pl/ 

 Ustal, jak potoczyły się losy Tadeusza Kościuszki po upadku powstania w 1794 

r. 

 Polski socjalista żyjący w XIX w. – Ludwik Waryński, określił Tadeusza 

Kościuszkę mianem oszczędnego kasjera majątków szlacheckich. Wyjaśnij sens 

tego sformułowania. 

 Przygotuj pracę: Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch narodów. 

http://www.panoramaraclawicka.pl/
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 36 

 

III rozbiór Polski. Upadek Rzeczypospolitej szlacheckiej 

 

Cel ogólny 

Poznanie okoliczności i zasięgu III rozbioru Polski oraz zajęcie stanowiska w dyskusji 

dotyczącej przyczyn upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej 

 

Treści 

 III rozbiór Polski, 

 abdykacja Stanisława Augusta Poniatowskiego, 

 upadek Rzeczypospolitej szlacheckiej. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Rozbiory Polski 

 Stanisław August Poniatowski przed sądem historii 

 Blaski i cienie Rzeczypospolitej szlacheckiej 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 zapoznanie z decyzjami Traktatów rozbiorowych z 1795 r. (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 lokalizacja ziem utraconych w wyniku III rozbioru Polski (praca 

z mapą/rozmowa nauczająca), 

 analiza materiału statystycznego dotyczącego strat terytorialnych 

i ludnościowych w wyniku trzech rozbiorów (analiza źródła 

statystycznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza Aktu abdykacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (analiza 

tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza opinii Michała Bobrzyńskiego o Stanisławie Auguście Poniatowskim 

(analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 
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 ocena postawy króla wobec wydarzeń w latach 1788–1795 (dyskusja), 

 wyjaśnienie przyczyn upadku Rzeczpospolitej szlacheckiej – analiza problemu – 

metodą SWOT – wypisanie mocnych, słabych stron ustroju Rzeczypospolitej 

oraz szans i zagrożeń, jakie on stwarzał (wypełnianie arkusza SWOT/ rozmowa 

nauczająca), 

 charakterystyka stanowiska historyków szkoły krakowskiej oraz szkoły 

warszawskiej na temat przyczyn upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej. 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wymienia ziemie, które utraciła Rzeczypospolita w wyniku III rozbioru 

i pokazuje je na mapie, 

 porównuje nabytki terytorialne państw zaborczych osiągnięte kosztem Polski, 

uwzględniając obszar, zaludnienie, potencjał ekonomiczny tych ziem, 

 ocenia dokonania i decyzje Stanisława Augusta Poniatowskiego, 

 wyjaśnia, dlaczego Rzeczpospolita szlachecka upadła w XVIII w., 

 wyjaśnia stanowisko szkoły krakowskiej i szkoły warszawskiej wobec przyczyn 

upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej, 

 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne, źródła kartograficzne 

(odpowiednie teksty, mapy i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Ustal, gdzie został pochowany Stanisław August Poniatowski. Co było 

przyczyną dwukrotnej zmiany miejsca jego pochówku? 
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 37 

 

Legiony Polskie we Włoszech 

 

Cel ogólny 

Poznanie dziejów Legionów Polskich we Włoszech i ich znaczenia w walce Polaków o 

odzyskanie niepodległości 

 

Treści 

 utworzenie Legionów Polskich we Włoszech, 

 sylwetka polityczna generała Jana Henryka Dąbrowskiego, 

 powstanie Mazurka Dąbrowskiego, 

 szlak bojowy Legionów Polskich. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Polacy w walce o odzyskanie niepodległości od XVIII do końca XIX w. 

 Dzieje polskiego hymnu narodowego 

 Udział Polaków w walkach u boku rewolucyjnej i napoleońskiej Francji 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 wyjaśnienie okoliczności powstania Legionów Polskich we Włoszech (rozmowa 

nauczająca), 

 analiza fragmentu Umowy z Administracją Generalną Lombardii w sprawie 

utworzenia Legionów Polskich we Włoszech (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Odezwy generała Jana Henryka Dąbrowskiego do Polaków 

(analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza ilustracji przedstawiającej umundurowanie legionistów (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 
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 charakterystyka organizacji legionów i panujących w nich stosunków między 

żołnierzami i oficerami (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Wspomnień Cypriana Godebskiego o służbie w Legionach 

(analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca),  

 poznanie okoliczności powstania Mazurka Dąbrowskiego (rozmowa 

nauczająca), 

 analiza treści pieśni Legionów Polskich we Włoszech oraz wysłuchanie jej 

współczesnej wersji i porównanie obecnego tekstu pieśni z tym, z 1797 r. 

(analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 omówienie szlaku bojowego legionów i lokalizacja na mapie miejsc bitew 

stoczonych przez legionistów (praca z mapą/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie przyczyn decyzji o rozwiązaniu Legionów (rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu pamiętnika pułkownika Piotra Bazylego Wierzbickiego 

- Wyprawa na San Domingo (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie celu walki, którą mieli stoczyć polscy żołnierze na San Domingo 

(rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Januarego Suchodolskiego Bitwa na San Domingo (analiza 

źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 ocenia decyzję o wysłaniu żołnierzy polskich na San Domingo (dyskusja). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia okoliczności powstania Legionów Polskich we Włoszech, 

 ocenia znaczenie Legionów w walce Polaków o odzyskanie niepodległości, 

 wyjaśnia okoliczności powstania Mazurka Dąbrowskiego, 

 omawia szlak bojowy Legionów Polskich i lokalizuje na mapie miejsca 

najważniejszych bitew, 

 ocenia znaczenie Legionów Polskich w walce Polaków o odzyskanie 

niepodległości, 

 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne, źródła kartograficzne 

(odpowiednie teksty i ilustracje, mapy udostępnione w e-podręczniku). 
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Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Ustal, od kiedy Mazurek Dąbrowskiego jest polskim hymnem narodowym. 

 Zgromadź informacje o dziejach hymnu państwa Twojego 

pobytu/zamieszkania. 
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 38 

 

Księstwo Warszawskie – małe państwo wielkich nadziei 

 

Cel ogólny 

Poznanie okoliczności utworzenia Księstwa Warszawskiego i jego znaczenia  

w dążeniu Polaków do odzyskania niepodległości oraz w systemie napoleońskim 

w Europie 

 

Treści 

 pokój w Tylży, 

 konstytucja Księstwa Warszawskiego, 

 udział Armii Księstwa Warszawskiego w wojnach napoleońskich, 

 pokój w Schonbrunn, 

 wyprawa do Rosji w 1812 r., 

 sylwetka polityczna księcia Józefa Poniatowskiego. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Walka Polaków o niepodległość od XVIII do końca XIX w. 

 Książę Józef Poniatowski – wódz Armii Księstwa Warszawskiego i 

marszałek Francji 

 Polska i Polacy w planach politycznych Napoleona Bonaparte 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 wyjaśnienie okoliczności utworzenia Księstwa Warszawskiego (rozmowa 

nauczająca), 

 analiza treści ryciny przedstawiającej spotkanie Aleksandra I i Napoleona 

Bonaparte na Niemnie (analiza źródło ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 
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 analiza fragmentu Traktatu w Tylży i lokalizacja na mapie terytorium Księstwa 

Warszawskiego (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca/praca 

z mapą), 

 analiza treści obrazu Marcello Bacciarelliego Nadanie Konstytucji Księstwu 

Warszawskiemu przez Napoleona Bonaparte (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Konstytucji Księstwa Warszawskiego (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 poznanie osiągnięć Księstwa Warszawskiego w dziedzinie nauki i oświaty 

(rozmowa nauczająca),  

 analiza satyrycznego wiersza charakteryzującego Księstwo Warszawskie 

(analiza źródła tekstowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Bitwa w wąwozie Somosierra (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka działań zbrojnych w czasie wojny z Austrią w 1809 r. (praca 

z mapą/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Wojciecha Kossaka Bitwa pod Raszynem (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu odpowiedzi danej Polakom przez Napoleona w 1812 

r.(analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie, dlaczego wojnę rozpoczętą w 1812 r. Napoleon nazwał drugą 

wojną polską (rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu poematu Adama Mickiewicza Pan Tadeusz (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Januarego Suchodolskiego Berezyna (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie konsekwencji klęski Napoleona w Rosji dla Księstwa 

Warszawskiego (rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Śmierć księcia Józefa Poniatowskiego w nurtach Elstery 

(dyskusja), 

 ocena udziału Polaków w wojnach napoleońskich (dyskusja). 
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Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia okoliczności utworzenia Księstwa Warszawskiego, 

 charakteryzuje ustrój Księstwa Warszawskiego, 

 omawia udział żołnierzy polskich w wojnach napoleońskich w latach 1807–

1815, 

 ocenia znaczenie Księstwa Warszawskiego w politycznych planach Napoleona i 

walkach Polaków o niepodległość, 

 ocenia stosunek Napoleona do sprawy polskiej, 

 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne, źródła kartograficzne 

(odpowiednie teksty i ilustracje, mapy udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Ustal, gdzie został pochowany książę Józef Poniatowski. 

 Wyjaśnij kontekst historyczny powiedzenia Napoleon zdjął chłopom kajdany 

z nóg wraz z butami. 



125 

 

Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 39 

 

Sprawa polska na kongresie wiedeńskim 

 

Cel ogólny 

Poznanie kontrowersji wokół sprawy polskiej na kongresie wiedeńskim oraz decyzji 

kongresu dotyczących ziem polskich 

 

Treści 

 plany Rosji dotyczące terytorium Księstwa Warszawskiego, 

 kongres wiedeński, 

 utworzenie Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Poznańskiego 

i Rzeczypospolitej Krakowskiej, 

 utworzenie Świętego Przymierza.  

 

Tematy (zagadnienia) 

 Polityka mocarstw europejskich wobec sprawy polskiej w XIX w. 

 Sprawa polska w polityce europejskiej w XIX w.  

 Kongres wiedeński – kolejnym rozbiorem Polski? 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 przedstawienie sytuacji politycznej na ziemiach polskich w latach 1812–1815 

(mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie celów państw zaborczych wobec terytorium Księstwa 

Warszawskiego po upadku Napoleona (praca z mapą/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie zasad polityki europejskiej w odniesieniu do decyzji w sprawie 

polskiej na kongresie wiedeńskim (analiza tekstu źródłowego/rozmowa 

nauczająca/praca z mapą), 

 analiza zmian politycznych dotyczących ziem polskich (praca z mapą/rozmowa 

nauczająca), 
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 analiza rysunków satyrycznych Kongres tańczy i Stowarzyszenie myślicieli 

(analiza źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Traktatu Świętego Przymierza i wyjaśnienie jego celów oraz 

znaczenia dla sprawy polskiej (analiza tekstu źródłowego/rozmowa 

nauczająca), 

 historia alternatywna – rozważania – Jak potoczyłyby się losy Polski, gdyby na 

kongresie wiedeńskim zapadła decyzja o realizacji planów cara Aleksandra 

i dotyczących terytorium byłego Księstwa Warszawskiego?. 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 przedstawia decyzje kongresu wiedeńskiego w sprawie polskiej, 

 ocenia decyzje kongresu wiedeńskiego dotyczące nowego podziału ziem 

polskich, 

 ocenia znaczenie Świętego Przymierza dla sprawy polskiej w XIX w., 

 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne, źródła kartograficzne 

(odpowiednie teksty i ilustracje, mapy udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Ustal, kto spośród Polaków uczestniczył w obradach kongresu wiedeńskiego 

i jaką funkcję wtedy pełnił. 
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 40 

 

Królestwo Polskie w latach 1815-1830 

 

Cel ogólny 

Poznanie sytuacji politycznej oraz osiągnięć gospodarczych, kulturalnych 

i oświatowych Królestwa Polskiego w latach 1815–1830 

 

Treści 

 konstytucja Królestwa Polskiego, 

 życie polityczne w Królestwie Polskim, 

 rozwój gospodarki Królestwa Polskiego, 

 utworzenie Uniwersytetu Warszawskiego, 

 sylwetka polityczna wielkiego księcia Konstantego, 

 sylwetka polityczna księcia Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Rosja wobec sprawy polskiej w XIX w. 

 Postawy polityczne Polaków wobec zaborców i ich uwarunkowania 

 Opozycja legalna i nielegalna w Królestwie Polskim 

 Rozwój przemysłu na ziemiach polskich w XIX w. 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 analiza fragmentu Konstytucji Królestwa Polskiego (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie symboliki godła Królestwa Polskiego (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza tekstu pieśni Alojzego Felińskiego Boże coś Polskę z 1816 r. (analiza 

tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 
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 analiza fragmentu Pamiętnika Leona Sapiehy ukazującego działalność 

Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu listu Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego do 

generała Grabowskiego na temat planu rozwoju Zagłębia Staropolskiego 

(analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka gospodarki Królestwa Polskiego i lokalizacja na mapie 

głównych ośrodków i okręgów przemysłowych (rozmowa nauczająca/praca 

z mapą), 

 ocena znaczenia Banku Polskiego dla rozwoju gospodarczego Królestwa 

Polskiego (dyskusja),  

 analiza treści obrazu F. K. Pawłowskiego Musztra na placu Saskim przed 

wielkim księciem Konstantym (analiza źródła ikonograficznego/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza fragmentu Pamiętnika Juliana Ursyna Niemcewicza na temat samowoli 

wielkiego księcia Konstantego (analiza tekstu źródłowego/rozmowa 

nauczająca), 

 charakterystyka rozwoju nauki i oświaty w Królestwie Polskim w latach 1815–

1830 (mini wykład), 

 wyjaśnienie przyczyn rozwoju opozycji legalnej w Królestwie Polskim i ocena 

skuteczności jej działania (rozmowa nauczająca/dyskusja), 

 analiza fragmentu wystąpienia sejmowego Wincentego Niemojewskiego 

(analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 omówienie działalności tajnych organizacji niepodległościowych w Królestwie 

Polskim oraz w Wilnie(mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu tekstu przysięgi członków Towarzystwa Patriotycznego 

(analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu części III Dziadów Adama Mickiewicza (analiza 

tekstu/rozmowa nauczająca). 

 

 



129 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 charakteryzuje zasady ustrojowe Królestwa Polskiego, 

 ocenia zasługi Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego dla rozwoju 

przemysłu w Królestwie Polskim, 

 charakteryzuje rozwój oświaty w Królestwie Polskim w latach 1815-1830, 

 porównuje zasady konstytucyjne z rzeczywistością polityczną Królestwa 

Polskiego w latach 1815-1830, 

 ocenia możliwości działania opozycji legalnej w Królestwie Polskim, 

 wymienia tajne organizacje działające w Królestwie Polskim i na ziemiach 

wcielonych do Rosji i charakteryzuje ich działalność, 

 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne, źródła kartograficzne 

(odpowiednie teksty i ilustracje, mapy udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Przygotuj mowę, jaką wygłosiłbyś przed sądem, jako obrońca działaczy jednej 

z nielegalnych organizacji istniejących w Królestwie Polskim w latach 1815-

1830. 

 Wyjaśnij, dlaczego sytuację polityczną i gospodarczą Królestwa Polskiego w 

latach 1815–1830 często porównywano do tzw. dekady Gierka (lata 1970–

1980) w czasach PRL. 

 Ustal, jakie były zasługi Stanisława Staszica dla rozwoju gospodarki i nauki 

w Królestwie Polskim. 

 Ustal, ile lat przebywał w twierdzy szlisselburskiej Walerian Łukasiński. Jaką 

postawę zachował w czasie śledztwa oraz odbywania kary więzienia? 

 Ustal, które budowle w Warszawie zaprojektował Antonio Corazzi – włoski 

architekt działający w stolicy Królestwa Polskiego. Jaki styl w architekturze 

reprezentują te budowle? 
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 41 

 

Oto dziś dzień krwi i chwały... – Noc Listopadowa w Warszawie 

 

Cel ogólny 

Poznanie przyczyn wybuchu powstania listopadowego oraz przebiegu wydarzeń Nocy 

Listopadowej w Warszawie 

 

Treści 

 wpływ sytuacji międzynarodowej na rozwój wydarzeń w Królestwie Polskim 

w 1830 r., 

 spisek w Szkole Podchorążych, 

 przebieg wydarzeń Nocy Listopadowej, 

 postawy Polaków wobec decyzji o wybuchu powstania, 

 sylwetka polityczna Piotra Wysockiego. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Warszawa w powstaniach narodowych XVIII i XIX w. 

 Walka Polaków o niepodległość w XIX w. 

 Powstanie listopadowe w literaturze, malarstwie i muzyce 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 wyjaśnienie wpływu wydarzeń we Francji i w Belgii na sytuację polityczną 

w Królestwie Polskim w 1830 r. (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu wspomnień Piotra Wysockiego o celach działania 

Sprzysiężenia Podchorążych (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu artykułu z Gazety Warszawskiej z 1830 r. o rosyjskim 

zarządzeniu mobilizacyjnym (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu pamiętnika Seweryna Goszczyńskiego o wydarzeniach nocy 

z 29 na 30 listopada 1830 r. (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 
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 analiza fragmentu dramatu Stanisława Wyspiańskiego Noc Listopadowa 

(analiza tekstu literackiego/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści rysunku Jana F. Piwarskiego Atak sprzysiężonych na Belweder 

(analiza źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Wojciecha Kossaka Noc Listopadowa (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Kossak_W/Images/Noc_listopadowa.jpg 

 wyjaśnienie przyczyn decyzji o wykluczeniu żołnierzy z udziału w zamachu na 

życie wielkiego księcia Konstantego (rozmowa nauczająca),  

 analiza fragmentu książki Maurycego Mochnackiego Powstanie narodu 

polskiego w roku 1830 i 1831 (analiza tekstu źródłowego/rozmowa 

nauczająca), 

 ocena postaw Joachima Lelewela, księcia Adama Czartoryskiego oraz generała 

Józefa Chłopickiego w czasie Nocy Listopadowej (dyskusja), 

 analiza treści obrazu Marcina Zaleskiego Atak na Arsenał (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

http://www.warszawa1939.pl/zdjecia/dluga/old/arsenal_zalewski.jpg 

 wyjaśnienie znaczenia zdobycia Arsenału dla kontynuacji powstania (rozmowa 

nauczająca), 

 lokalizacja na planie Warszawy miejsc związanych z Nocą Listopadową (praca 

z planem Warszawy/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Pamiętników Ignacego Prądzyńskiego zawierającego ocenę 

planu spiskowców i jego realizacji (analiza tekstu źródłowego/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza treści Warszawianki 1831 roku (analiza tekstu źródłowego/rozmowa 

nauczająca), 

http://www.youtube.com/watch?v=GMSapGIfxo0 

 historia alternatywna – rozważania – Jak potoczyłyby się losy Królestwa 

Polskiego, gdyby Noc Listopadowa zakończyła się niepowodzeniem? 

(dyskusja). 

 

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Kossak_W/Images/Noc_listopadowa.jpg
http://www.warszawa1939.pl/zdjecia/dluga/old/arsenal_zalewski.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=GMSapGIfxo0
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Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia przyczyny wybuchu powstania listopadowego, 

 ocenia postawy Polaków wobec wydarzeń Nocy Listopadowej, 

 wymienia miejsca w Warszawie związane z Nocą Listopadową, 

 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne, źródła kartograficzne 

(odpowiednie teksty i ilustracje oraz plan – udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Przygotuj scenariusz wycieczki: Szlakiem Nocy Listopadowej w Warszawie.  

 Piotr Wysocki wzywając podkomendnych do walki, wołał: Niech piersi wasze 

będą Termopilami dla nich [wrogów]. Wyjaśnij, do jakiej tradycji odwoływał 

się Wysocki w tych słowach? 
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 42 

 

Powstanie listopadowe 

 

Cel ogólny 

Poznanie przebiegu wydarzeń i przyczyn klęski powstania listopadowego  

 

Treści 

 sylwetki polityczne przywódców powstania: gen. Józefa Chłopickiego, gen. 

Jana Skrzyneckiego, gen. Jana Krukowieckiego, księcia Adama Jerzego 

Czartoryskiego, 

 detronizacja cara Mikołaja I, 

 przebieg działań zbrojnych w 1831 r., 

 działalność Sejmu i Rząd Narodowy,  

 stosunek mocarstw europejskich do powstania listopadowego, 

 przyczyny klęski powstania. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Walka o Polaków niepodległość w XIX w. 

 Polski czyn zbrojny w XIX w. 

 Powstanie listopadowe w literaturze, malarstwie i muzyce 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 wyjaśnienie okoliczności przejęcia władzy dyktatorskiej przez generała Józefa 

Chłopickiego i charakterystyka jego poglądów (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza fragmentu Pamiętników Natalii Kickiej o stosunku generała Józefa 

Chłopickiego do powstania listopadowego (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 
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 analiza treści utworu satyrycznego Mazur Ex-dyktatora (analiza 

tekstu/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka organizacji władz powstańczych i działalności ugrupowań 

politycznych (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu uchwały sejmu o detronizacji Mikołaja I (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Wojciecha Kossaka Olszynka Grochowska (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

http://www.wawel.net/images/malar/kossak_wojciech/htm/22.htm 

 analiza treści pieśni Gustawa Ehrenberga Szlachta w roku 1831 (analiza 

tekstu/rozmowa nauczająca) 

 wyjaśnienie stosunku władz powstania do sprawy chłopskiej (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 lokalizacja działań zbrojnych w czasie wojny polsko-rosyjskiej 1831 r., 

wskazanie miejsc najważniejszych bitew (praca z mapą/rozmowa nauczająca), 

 ocena postawy przywódców powstania (dyskusja), 

 analiza fragmentu wiersza Adama Mickiewicza Śmierć pułkownika (analiza 

tekstu/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści fragmentów Reduty Ordona Adama Mickiewicza (analiza 

tekstu/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Wojciecha Kossaka Sowiński w okopach Woli (analiza 

źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 porównanie informacji o śmierci generała Józefa Sowińskiego zawartych w 

wierszu Juliusza Słowackiego z ustaleniami historyków (analiza 

tekstów/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie stosunku mocarstw europejskich do powstania listopadowego 

(mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu listu Henry J. T. Palmerstona do Charlesa de Talleyranda w 

sprawie polskiej (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie okoliczności powstania Etiudy Rewolucyjnej Fryderyka Chopina 

i wysłuchanie tego utworu (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

http://www.wawel.net/images/malar/kossak_wojciech/htm/22.htm
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 rozważania – Jakie były przyczyny upadku powstania listopadowego? 

(dyskusja), 

 poznanie opinii historyków na temat szans powstania listopadowego – m.in. 

Jerzego Łojka (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 historia alternatywna – Jak potoczyłyby się losy Królestwa Polskiego, gdyby 

powstanie zakończyło się sukcesem? (dyskusja). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 charakteryzuje działania powstańcze i wymienia najważniejsze bitwy, 

 ocenia różne postawy społeczeństwa polskiego wobec powstania, 

 ocenia stosunek mocarstw europejskich do powstania listopadowego, 

 wyjaśnia przyczyny klęski powstania listopadowego, 

 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne, źródła kartograficzne 

(odpowiednie teksty i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Przygotuj mowę oskarżycielską, którą wygłosiłabyś/wygłosiłbyś w sądzie 

przeciwko generałowi Józefowi Chłopickiemu. 

 Wyjaśnij, skąd czerpali wzorce autorzy napisu na tablicy ku czci poległych 

w bitwie o Olszynkę Grochowską:  

Przechodniu, powiedz współbraciom, 

Że walczyliśmy mężnie i umierali bez trwogi  

Ale z troską w sercu o losy Polski, 

Losy przyszłych pokoleń – o Wasze losy 

 Ustal, jak na warszawskiej Woli (Wola - dzielnica Warszawy) uczczono pamięć 

generała Józefa Sowińskiego. 

 Ustal, do kogo w dziejach Francji porównywana jest Emilia Plater. 
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 43 

 

Wielka Emigracja 

 

Cel ogólny 

Poznanie głównych skupisk polskiego uchodźstwa po upadku powstania 

listopadowego i znaczenia Wielkiej Emigracji dla w rozwoju polskiej myśli politycznej 

i polskiej kultury  

 

Treści 

 skupiska polskiej emigracji po upadku powstania listopadowego, 

 obozy/ugrupowania polityczne Wielkiej Emigracji i ich programy polityczne, 

 rozwój kultury polskiej na emigracji po upadku powstania listopadowego. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Polskie wychodźstwo polityczne w XIX w. 

 Dlaczego emigrację po upadku powstania listopadowego nazwano 

Wielką? 

 Twórczość polskich poetów epoki romantyzmu w służbie narodu 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 wyjaśnienie przyczyn emigracji Polaków po upadku powstania listopadowego 

(mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie treści rysunku z prasy francuskiej zatytułowanego Porządek 

panuje w Warszawie (analiza źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 lokalizacja największych skupisk polskich emigrantów w Europie po 1831 

r. (praca z mapą/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Wspomnień Jadwigi Zamoyskiej na temat masowego 

charakteru Wielkiej Emigracji (analiza tekstu/rozmowa nauczająca), 
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 analiza fragmentu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza zawierającego 

charakterystykę Wielkiej Emigracji (analiza tekstu/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka programów różnych ugrupowań politycznych Wielkiej 

Emigracji (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Manifestu Towarzystwa Demokratycznego Polskiego 

(analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu szkicu Stanisława Worcella O własności (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu broszury Janusza Woronicza Rzecz o monarchii i dynastii 

w Polsce (analiza tekstu/rozmowa nauczająca), 

 analiza ulotki rozpowszechnianej przez zwolenników księcia Adama Jerzego 

Czartoryskiego (analiza źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka rozwoju polskiej oświaty i kultury na emigracji po powstaniu 

listopadowym (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Teofila Kwiatkowskiego Bal w Hotelu Lambert (analiza 

źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 ocena roli emigracji po upadku powstania listopadowego w rozwoju polskiej 

myśli politycznej i polskiej kultury (dyskusja). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia przyczyn emigracji po upadku powstania listopadowego, 

 charakteryzuje programy i wymienia przywódców Hotelu Lambert, 

Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, Gromad Ludu Polskiego, 

 wymienia polskich poetów przebywających na emigracji po upadku powstania 

listopadowego oraz tytuły ich najważniejszych dzieł, 

 ocenia księcia Adama Jerzego Czartoryskiego jako politycznego przywódcę 

emigracji po powstaniu listopadowym oraz mecenasa kultury polskiej we 

Francji, 

 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne (odpowiednie teksty 

i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 
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Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Wyjaśnij, dlaczego emigrację po upadku powstania listopadowego nazwano 

Wielką. 
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 44 

 

Ziemie polskie po upadku powstania listopadowego 

 

Cel ogólny 

Poznanie represji władz zaborczych po upadku powstania listopadowego i postaw 

Polaków wobec zaistniałej sytuacji politycznej 

 

Treści 

 polityka Mikołaja I wobec Królestwa Polskiego i ziem zabranych po klęsce 

powstania listopadowego, 

 sytuacja polityczna w zaborze pruskim i austriackim po 1831 r., 

 ruch spiskowy w kraju. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Noc paskiewiczowska w Królestwie Polskim 

 Narodziny koncepcji pracy organicznej 

 Polityka państw zaborczych wobec Polaków po klęsce powstania 

listopadowego 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów: 

 wyjaśnienie terminów – noc paskiewiczowska, noc flottwellowska, noc 

metternichowska (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie celu budowy Cytadeli w Warszawie (rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka polityki Mikołaja I wobec Królestwa Polskiego po upadku 

powstania listopadowego (mini wykład/rozmowa nauczająca),  

 analiza fragmentu Statutu Organicznego z 1832 r. (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie znaczenia wprowadzenia stanu wyjątkowego w Królestwie 

Polskim dla życia jego mieszkańców (mini wykład/rozmowa nauczająca), 
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 charakterystyka zmian – w administracji, systemie miar i wag oraz systemie 

monetarnym – w celu unifikacji ziem Królestwa Polskiego z cesarstwem 

rosyjskim (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie znaczenia represji w dziedzinie oświaty i kultury dla polskiej 

tożsamości narodowej (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza ryciny przedstawiającej Plac Saski w Warszawie po upadku powstania 

listopadowego i zwrócenie uwagi na obelisk ku czci polskich generałów 

zamordowanych w czasie Nocy Listopadowej (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca),  

 wyjaśnienie wpływu wprowadzenia przez władze rosyjskie nowej taryfy celnej 

na rozwój gospodarczy Królestwa Polskiego (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 charakterystyka koncepcji pracy organicznej i zapoznanie ze sposobami jej 

realizacji – na przykładach działalności generała Dezyderego Chłapowskiego 

i Karola Marcinkowskiego (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie roli emisariuszy w tworzeniu konspiracji krajowej (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka głównych celów działalności spiskowej po upadku powstania 

listopadowego (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Złotej książeczki księdza Piotra Ściegiennego (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu wiersza Władysława Anczyca o Edwardzie Dembowskim 

(analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza wiersza-piosenki Przemysława Gintrowskiego o Karolu Levittoux 

(analiza tekstu/rozmowa nauczająca), 

http://www.youtube.com/watch?v=Q-lQkQ8FNA4 

 ocena postawy Szymona Konarskiego i Karola Levittoux (dyskusja). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia wpływ klęski powstania listopadowego na politykę zaborców wobec 

Polaków, 

http://www.youtube.com/watch?v=Q-lQkQ8FNA4
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 charakteryzuje działalność spiskową na ziemiach polskich po upadku 

powstania listopadowego,  

 ocenia postawy polskich spiskowców działających w latach 1831–1846, 

 charakteryzuje formy i ocenia znaczenie pracy organicznej w latach 1831–

1846 dla utrzymania polskości na ziemiach pod zaborami, 

 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne (odpowiednie teksty 

i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Wyjaśnij, co rozumiesz przez określenie romantyczny styl prowadzenia 

działalności politycznej. Swoją odpowiedź uzasadnij, podając przykłady. 

 Wyjaśnij, dlaczego Szymon Konarski i Karol Levittoux należą do panteonu 

polskich męczenników narodowych. 

 Wskaż różnice w sytuacji prawnej Królestwa Polskiego w latach przed i po 

powstaniu listopadowym. 
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 45 

 

Powstanie krakowskie 1846 r. i rabacja galicyjska 

 

Cel ogólny 

Poznanie przyczyn wybuchu i klęski powstania krakowskiego oraz przyczyn 

i konsekwencji rabacji galicyjskiej 

 

Treści 

 plany wzniecenia powstania we wszystkich zaborach, 

 powstanie krakowskie, 

 sylwetka polityczna Edwarda Dembowskiego, 

 rabacja galicyjska – przyczyny i konsekwencje. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Sprawa chłopska w powstaniach narodowych XIX w. 

 Polacy w walce o niepodległość w XIX w. 

 Jakub Szela – bohater walk o sprawiedliwość społeczną, czy zdrajca i 

bratobójca? 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 wyjaśnienie przyczyn niepowodzenia planów wzniecenia powstania w trzech 

zaborach (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka sytuacji politycznej w Rzeczypospolitej Krakowskiej w latach 

1815–1846 (mini wykład/rozmowa nauczająca),  

 analiza fragmentu Manifestu Rządu Narodowego z 1846 r. (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 porównanie stosunku władz powstania listopadowego i krakowskiego do 

sprawy chłopskiej (dyskusja), 
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 analiza ryciny Śmierć Edwarda Dembowskiego (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie przyczyn klęski powstania i jej konsekwencji dla Rzeczypospolitej 

Krakowskiej (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie przyczyn wybuchu rabacji galicyjskiej (mini wykład/rozmowa 

nauczająca),  

 analiza treści obrazu Jan Lorentowicza Rabacja pod Tarnowem (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Jana Lewickiego Scena z powstania 1846 r. w Galicji 

(analiza źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści symbolicznych medalu z 1846 r. Ku zgrozie i przekleństwu świata 

(mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 ocena działalności Jakuba Szeli/sąd nad Jakubem Szelą (dyskusja/inscenizacja), 

 wyjaśnienie konsekwencji rabacji galicyjskiej (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza fragmentu Listu otwartego szlachcica polskiego Aleksandra 

Wielopolskiego do księcia Metternicha (analiza tekstu źródłowego/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza fragmentów dramatu Stanisława Wyspiańskiego Wesele dotyczących 

rabacji galicyjskiej (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia przyczyny i skutki powstania krakowskiego, 

 ocenia program powstania zawarty w Manifeście Rządu Narodowego, 

 wyjaśnia przyczyny rabacji galicyjskiej i jej konsekwencje bezpośrednie 

i długofalowe, 

 ocenia działalność Jakuba Szeli, 

 ocenia postawę Edwarda Dembowskiego, 

 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne (odpowiednie teksty 

i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 
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Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Zinterpretuj fragment wiersza napisanego wkrótce po rabacji galicyjskiej przez 

Konrada Ujejskiego: 

O! Panie, Panie! Ze zgrozą świata 

Okropne dzieje przyniósł nam czas; 

Syn zabił matkę, brat zabił brata, 

Mnóstwo Kainów jest pośród nas. 

Ależ o Panie! Oni niewinni, 

Choć naszą przyszłość cofnęli wstecz, 

Inni szatani byli tam czynni; 

O! rękę karaj, nie ślepy miecz! 
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 46 

Wiosna Ludów na ziemiach polskich 

 

Cel ogólny 

Poznanie celów walki Polaków w 1848 r. i ocena ich rezultatu 

 

Treści 

 sprawa polska a europejskie ruchy rewolucyjne w 1848 r., 

 powstanie na terenie zaboru pruskiego w 1848 r., 

 powstanie w Galicji, 

 ruch polski na Górnym Śląsku i Pomorzu Gdańskim. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Wydarzenia na ziemiach polskich w 1848 r. częścią ogólnoeuropejskiej 

Wiosny Ludów 

 Polski ruch narodowy w zaborze austriackim i pruskim w 1848 r. 

 Sprawa polska a ruchy wolnościowe w Europie 

 Walka o zachowanie polskości na Górnym Śląsku i Pomorzu w XIX w. 

 Wiosna Ludów a problem uwłaszczenia chłopów w zaborze austriackim i 

pruskim 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 wyjaśnienie wpływu wydarzeń w Berlinie i Wiedniu na rozwój nastrojów 

niepodległościowych w zaborze pruskim i austriackim (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza fragmentu deklaracji generała Wilhelma von Willisena z 1848 r. 

(analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu broszury Władysława Kosińskiego Odpowiedź na Ludwika 

Mierosławskiego Powstanie poznańskie w roku 1848 charakteryzującej 
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postawy społeczeństwa Wielkopolski (analiza tekstu źródłowego/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza fragmentu Adresu lwowskiego z 18–19 marca 1848 r. (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Wspomnień Juliusza Falkowskiego charakteryzującego 

wypadki w Galicji w 1848 r. (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka stosunku władz zaborczych do postulatów polskiego ruchu 

narodowego (mini wykład), 

 lokalizacja na mapie wydarzeń w Wielkopolsce w 1848 r. – wskazanie miejsc 

najważniejszych starć z wojskami pruskimi (praca z mapą/rozmowa 

nauczająca), 

 wyjaśnienie roli problemu ukraińskiego w wydarzeniach 1848 r. w Galicji (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka ożywienia narodowego na Górnym Śląsku i Pomorzu 

Gdańskim w okresie Wiosny Ludów (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 ocena rezultatów działań podejmowanych przez Polaków w 1848 r. (dyskusja).  

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia przyczyny wystąpień narodowych w Wielkopolsce i Galicji, 

 wyjaśnia wpływ sytuacji międzynarodowej na wydarzenia na ziemiach 

polskich w 1848 r., 

 ocenia rezultaty wystąpień narodowych na ziemiach polskich w 1848 r., 

 wyjaśnia, dlaczego nie doszło w 1848 r. do wystąpień rewolucyjnych na 

terenie zaboru rosyjskiego, 

 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne (odpowiednie teksty 

i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Ustal, czy w kraju Twojego zamieszkania/pobytu miały miejsce wystąpienia 

rewolucyjne w latach 1848–1849. Jaki był ich rezultat? 
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 Wyjaśnij słowa Victora Hugo Naród francuski był misjonarzem cywilizacji, 

naród polski jej rycerzem. 
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 47 

 

Polacy w europejskiej Wiośnie Ludów 

 

Cel ogólny 

Poznanie udziału Polaków w rewolucjach europejskich, w latach1848–1849 

 

Treści 

 sylwetki polityczne Ludwika Mierosławskiego i generała Józefa Bema, 

 Polacy w powstaniu węgierskim 1848–1849, 

 udział Polaków w rewolucji w Niemczech w 1848 r., 

 legion Mickiewicza. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Za wolność Waszą i naszą – udział Polaków w rewolucjach europejskich 

w latach 1848–1849 

 Generał Józef Bem – bohater Polski i Węgier 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 wyjaśnienie związków między celami politycznymi Polaków oraz innych 

narodów w czasie Wiosny Ludów (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 poznanie udziału Polaków w rewolucji na Węgrzech w latach 1848–1849 (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza mapy przedstawiającej powstanie na Węgrzech 1848-1849 (praca 

z mapą/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Odezwy generała Józefa Bema do mieszkańców 

Siedmiogrodu dotyczącego konfliktów narodowościowych na tym terenie 

(analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza wiersza Sándora Petöfiego o generale Bemie (analiza tekstu/rozmowa 

nauczająca), 
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 ocena roli generała Józefa Bema w wydarzeniach na Węgrzech w czasie 

Wiosny Ludów (dyskusja), 

 analiza fragmentu wypowiedzi Józefa Piłsudskiego o stosunku Węgrów do 

Polaków (w eseju O powstaniu 1863 r.) – (analiza tekstu źródłowego/rozmowa 

nauczająca), 

 charakterystyka działalności politycznej i wojskowej generała Ludwika 

Mierosławskiego w latach 1848–1849 (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 poznanie udziału Polaków w wydarzeniach w Niemczech i we Włoszech 

w latach 1848-1849 (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie okoliczności powstania Legionu Mickiewicza (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Odezwy Adama Mickiewicza do Rządu Tymczasowego 

Lombardii (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia przyczyny udziału Polaków w europejskiej Wiośnie Ludów, 

 ocenia rolę generała Józefa Bema w wydarzeniach na Węgrzech w czasie 

Wiosny Ludów, 

 porównuje postawy polityczne generała Józefa Bema i generała Ludwika 

Mierosławskiego, 

 wyjaśnia przyczyny powstania Legionu Mickiewicza we Włoszech, 

 wyjaśnia znaczenie udziału Polaków w europejskiej Wiośnie Ludów dla 

kształtowania opinii o nas wśród innych narodów, 

 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne (odpowiednie teksty 

i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Wyjaśnij, dlaczego mieszkańcy Budapesztu 23 października 1956 

r. zorganizowali demonstrację pod pomnikiem generała Józefa Bema. 
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 Wyjaśnij słowa Zygmunta Krasińskiego o generale Bemie: Był tylko żołnierzem, 

w chwili, w której zanosiło się na wojnę, porwał za półksiężyc, jakby za lont 

nowy do świeżego działa. 

 Ustal, gdzie został pochowany generał Józef Bem. 

 Ustal, czy w kraju Twojego pobytu/zamieszkania miały miejsce wystąpienia 

rewolucyjne w latach 1848-1849. Czy uczestniczyli w nich Polacy? 
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KARTA PROGRAMOWA 48 

 

Królestwo Polskie przed wybuchem powstania styczniowego 

 

Cel ogólny 

Poznanie sytuacji politycznej w Królestwie Polskim oraz działalności spiskowej 

Polaków w latach 1860–1863 

 

Treści 

 polityka władz rosyjskich wobec Królestwa Polskiego w latach 1860–1863, 

 wpływ sytuacji międzynarodowej z przełomu lat pięćdziesiątych 

i sześćdziesiątych XIX w. na wydarzenia w Królestwie Polskim, 

 manifestacje patriotyczne w Warszawie w latach 1860–1861, 

 sylwetka polityczna Aleksandra Wielopolskiego, 

 organizacje białych i czerwonych. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Królestwo Polskie w dobie odwilży posewastopolskiej 

 Warszawa przed wybuchem powstania styczniowego 

 Warszawa w latach 1860–1863 na starych fotografiach i obrazach 

 Artur Grottger – kronikarz Warszawy w latach 1860–1861 

 Margrabia Aleksander Wielopolski – pragmatyczny polityk czy zdrajca? 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 wyjaśnienie wpływu klęski Rosji w wojnie krymskiej na politykę władz 

rosyjskich wobec Polaków (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie przyczyn nadziei Polaków na wprowadzenie w Królestwie Polskim 

autonomii podobnej do tej, którą w tym okresie otrzymała Finlandia (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 
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 analiza fragmentu przemówienia wygłoszonego przez Aleksandra II 

w Warszawie w 1856 r. (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka polityki władz rosyjskich wobec Królestwa Polskiego w dobie 

odwilży posewastopolskiej (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie wpływu zjednoczenia Włoch na nastroje polityczne Polaków (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 omówienie celów polityki margrabiego Aleksandra Wielopolskiego 

i zapoznanie z jej rezultatami (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie celu organizowania manifestacji patriotycznych w Warszawie 

w latach 1860–1861 (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazów Władysława Bakałowicza i Aleksandra Lessera 

ukazujących pogrzeb pięciu ofiar manifestacji warszawskiej (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Polikarpa Gumińskiego Napad kozaków na manifestację 

patriotyczną (analiza źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 porównanie tekstu pieśni Boże, coś Polskę z 1816 r. z tekstem z 1861 r. (analiza 

tekstu źródłowego/dyskusja), 

 analiza treści obrazu Artura Grottgera Zamknięcie kościołów (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie konsekwencji wprowadzenia stanu wojennego na terenie 

Królestwa Polskiego (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści drzeworytu Godefroya Duranda Wojsko rosyjskie obozujące na 

placu Zamkowym w Warszawie oraz fotografii przedstawiających wojsko 

rosyjskie obozujące na placach Warszawy – Saskim i Krasińskich (analiza 

źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 prezentacja rycin z Tygodnika Ilustrowanego z 1861 r. oraz wyjaśnienie 

przyczyn noszenia przez Polki strojów żałobnych i zawierających elementy 

narodowe, a także tzw. biżuterii patriotycznej (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 
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 analiza fragmentów zeznań Karola Majewskiego przed Komisją Śledczą 

charakteryzujących programy polityczne białych i czerwonych (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 porównanie i ocena programów politycznych białych i czerwonych (dyskusja). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia wpływ wydarzeń międzynarodowych na politykę władz rosyjskich 

wobec Polaków na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX w., 

 ocenia politykę margrabiego Aleksandra Wielopolskiego do 1863 r., 

 charakteryzuje programy polityczne białych i czerwonych, 

 wyjaśnia przyczyny i konsekwencje organizowania manifestacji patriotycznych 

w Warszawie w latach 1860–1861, 

 wymienia udział duchowieństwa różnych wyznań i religii w wydarzeniach 

w Królestwie Polskim w latach 1860–1863, 

 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne (odpowiednie teksty 

i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Podaj imię i nazwisko księdza, który w Warszawie w latach osiemdziesiątych 

XX w. organizował nabożeństwa za Ojczyznę. Do jakich tradycji nawiązywał? 

 Wyjaśnij, dlaczego porównywano politykę margrabiego Aleksandra 

Wielopolskiego do polityki władz PRL w latach siedemdziesiątych XX w.? 
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KARTA PROGRAMOWA 49 

 

Powstanie styczniowe 

 

Cel ogólny 

Poznanie przyczyn wybuchu i klęski oraz przebiegu i znaczenia powstania 

styczniowego 

 

Treści 

 Branka, 

 Manifest Rządu Narodowego, 

 charakter i przebieg walk powstańczych, 

 czerwoni i biali w powstaniu, 

 dyktatura Romualda Traugutta, 

 państwo podziemne w okresie powstania styczniowego, 

 przyczyny klęski powstania. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Walka Polaków o niepodległość w XIX w. 

 Polskie powstania narodowe od końca XVIII do końca XIX w. 

 Sprawa chłopska w powstaniach narodowych od końca XVIII do końca XIX 

w. 

 Margrabia Aleksander Wielopolski przed sądem historii 

 Powstanie styczniowe w twórczości polskich malarzy 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 wyjaśnienie celu decyzji podjętej przez margrabiego Aleksandra 

Wielopolskiego o przeprowadzeniu branki (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 ocena decyzji margrabiego Aleksandra Wielopolskiego o przeprowadzeniu 

branki (dyskusja), 
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 debata – Margrabia Aleksander Wielopolski – zdrajca, czy trzeźwy polityk?, 

 analiza fragmentu Manifestu Rządu Narodowego (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 porównanie stosunku władz do uwłaszczenia chłopów w powstaniach XIX w. 

(dyskusja), 

 analiza symboliki pieczęci Rządu Narodowego (analiza źródła ikonograficznego 

/rozmowa nauczająca), 

 omówienie charakteru i przebiegu walk powstańczych (praca z mapą/mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści wybranych obrazów Artura Grottgera (cykle Polonia i Lituania) 

i Aleksandra Gierymskiego (Patrol powstańczy) (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Polonia_Branka_Grottger.jpg&f

iletimestamp=20070322181206 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Kosy1863.jpg&filetimestamp=2

0060216114037 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Polonia_Schronisko.jp

g 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Polonia_Obrona_dworu.jpg&fil

etimestamp=20070322183545 

 wyjaśnienie przyczyn walki czerwonych z białymi o charakter powstania (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu odezwy stronnictwa białych z lutego 1863 r. (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 lokalizacja głównych rejonów walk powstańczych i miejsc najważniejszych 

bitew (praca z mapą/rozmowa nauczająca), 

 analiza obrazu Adolphe’a Charlemagne’a przedstawiającego zamach na 

gubernatora Teodora Berga oraz akwareli z XIX w. ukazującej konsekwencje 

tego wydarzenia (analiza źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu wiersza Cypriana Kamila Norwida Fortepian Chopina 

(analiza tekstu/rozmowa nauczająca), 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Polonia_Branka_Grottger.jpg&filetimestamp=20070322181206
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Polonia_Branka_Grottger.jpg&filetimestamp=20070322181206
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Kosy1863.jpg&filetimestamp=20060216114037
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Kosy1863.jpg&filetimestamp=20060216114037
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Polonia_Schronisko.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Polonia_Schronisko.jpg
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Polonia_Obrona_dworu.jpg&filetimestamp=20070322183545
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Polonia_Obrona_dworu.jpg&filetimestamp=20070322183545
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 analiza fragmentu wiersza Konstantego Gaszyńskiego Bal warszawski (analiza 

tekstu/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie okoliczności przejęcia władzy przez Romualda Traugutta (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu wypowiedzi Romualda Traugutta charakteryzującej jego 

poglądy polityczne (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie struktury organizacyjnej i sposobów działania państwa 

podziemnego w czasie powstania styczniowego (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 ocena różnych postaw Polaków wobec powstania styczniowego (dyskusja), 

 charakterystyka stosunku rządów i społeczeństw państw europejskich do 

powstania styczniowego (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu depeszy ministra spraw zagranicznych Francji do 

ambasadora Francji w Petersburgu z kwietnia 1863 r. (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści francuskiej karykatury krytykującej opieszałość europejskiej 

dyplomacji wobec powstania styczniowego (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu konwencji Alvenslebena (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 omówienie udziału przedstawicieli różnych narodów europejskich 

w powstaniu styczniowym (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 rozważania – Kto ponosi odpowiedzialność za klęskę powstania? (dyskusja), 

 historia alternatywna – rozważania – Jak potoczyłyby się losy Królestwa 

Polskiego, gdyby nie doszło do wybuchu powstania styczniowego? (dyskusja). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia przyczyny wybuchu powstania styczniowego, 

 charakteryzuje cele walki przedstawione w Manifeście Rządu Narodowego, 

 porównuje charakter działań zbrojnych i przebieg powstania listopadowego 

i styczniowego, 
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 ocenia postawy Polaków wobec powstania styczniowego, 

 charakteryzuje stosunek rządów i społeczeństw europejskich do powstania 

styczniowego, 

 wyjaśnia znaczenie decyzji Romualda Traugutta dla kontynuacji działań 

zbrojnych w powstaniu, 

 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne (odpowiednie teksty 

i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Wyjaśnij, dlaczego historyk Jerzy Łojek określił Aleksandra Wielopolskiego 

mianem polskiego Quislinga. 

 Ustal, kiedy w historii Polski powtórnie powołano do życia państwo 

podziemne. 

 Przygotuj mowę, jaką wygłosiłbyś w sądzie w roli oskarżyciela lub obrońcy 

Aleksandra Wielopolskiego. 

 Wyjaśnij, dlaczego warszawska Cytadela stała się symbolem męczeństwa 

narodu polskiego w okresie powstania styczniowego. 
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 50 

 

Zabór rosyjski po upadku powstania styczniowego 

 

Cel ogólny 

Poznanie represji stosowanych wobec Polaków przez władze rosyjskie po upadku 

powstania styczniowego 

 

Treści 

 represje wobec uczestników powstania styczniowego, 

 likwidacja odrębności Królestwa Polskiego, 

 polityka rusyfikacji, 

 represje wobec Kościoła katolickiego i Kościoła unickiego, 

 Warszawscy pozytywiści. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Społeczeństwo polskie po upadku powstania styczniowego 

 Między romantyczną i pozytywistyczną ideą walki o niepodległość 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 charakterystyka represji władz wobec uczestników powstania styczniowego 

(mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza danych liczbowych dotyczących represji po upadku powstania 

styczniowego (analiza danych statystycznych/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Aleksandra Sochaczewskiego Pożegnanie Europy (analiza 

źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca),  

 analiza treści obrazu Jacka Malczewskiego Zesłanie studentów oraz piosenki 

Jacka Kaczmarskiego pod tym samym tytułem (analiza źródła 

ikonograficznego/analiza tekstu/rozmowa nauczająca), 
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 wyjaśnienie celu decyzji administracyjnych dotyczących Kraju Przywiślańskiego 

(mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka polityki rusyfikacji (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści fotografii Warszawy z drugiej połowy XIX w. ukazujących zmiany 

w architekturze miejskiej podyktowane polityką rusyfikacji (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Wspomnień Jana Wołyńskiego o rusyfikacji szkolnictwa 

(analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego (analiza 

tekstu/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka sposobów walki z rusyfikacją stosowanych przez Polaków 

w II połowie XIX w. (rozmowa nauczająca), 

 omówienie represji, które objęły Kościół katolicki oraz Kościół unicki po 

upadku postania styczniowego (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie wpływu powstania styczniowego na przemiany społeczne na 

terenie byłego Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX w. (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu tekstu Elizy Orzeszkowej O potrzebie emancypacji kobiet 

(analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka różnych postaw Polaków wobec zaborcy rosyjskiego po 

upadku powstania styczniowego (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 omówienie poglądów i działalności warszawskich pozytywistów (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu pracy Aleksandra Świętochowskiego Ze wskazań 

politycznych (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 charakteryzuje represje władz rosyjskich wobec polskiego społeczeństwa po 

upadku powstania styczniowego, 

 wyjaśnia cele polityki rusyfikacji prowadzonej przez władze rosyjskie wobec 

Polaków po upadku powstania styczniowego, 
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 charakteryzuje wpływ powstania styczniowego na przemiany społeczne na 

terenie byłego Królestwa Polskiego, 

 ocenia postawy Polaków wobec polityki rusyfikacji w drugiej połowie XIX w., 

 charakteryzuje poglądy pozytywistów warszawskich i podaje przykłady ich 

działalności, 

 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne (odpowiednie teksty 

i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Ustal, do jakich wydarzeń doszło w środowisku polskich więźniów na 

Zabajkalu w 1866 r. 
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KARTA PROGRAMOWA 51 

 

Polacy pod zaborem pruskim na przełomie XIX i XX w. 

 

Cel ogólny 

Poznanie polityki władz pruskich wobec Polaków oraz walki Polaków z germanizacją 

w II połowie XIX i na początku XX w. 

 

Treści 

 Kulturkampf, 

 komisja Kolonizacyjna, 

 rugi pruskie, 

 strajk szkolny we Wrześniu, 

 nowela osadnicza i protest Michała Drzymały, 

 działalność Hakaty, 

 praca organiczna w zaborze pruskim. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Polacy wobec polityki wynarodowienia w zaborze pruskim i rosyjskim  

 Kościół katolicki wobec polityki władz pruskich w II połowie XIX w. 

 Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród – Polacy wobec germanizacji w zaborze 

pruskim 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 wyjaśnienie przyczyn zmian w polityce niemieckiej wobec Polaków po 1871 r. 

(mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu przemówienia Otto von Bismarcka w sejmie pruskim 

(analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie celów Kulturkampfu (mini wykład/rozmowa nauczająca), 
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 analiza treści rysunku satyrycznego Niemiecka maszynka do kazań sejmowych 

(analiza źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca),  

 ocena postawy arcybiskupa gnieźnieńskiego prymasa Mieczysława 

Ledóchowskiego (dyskusja), 

 charakterystyka celów działania Komisji Kolonizacyjnej (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza danych dotyczących skuteczności działania Komisji Kolonizacyjnej 

(analiza źródła statystycznego/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie celów tzw. rugów pruskich (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Wojciecha Kossaka Rugi pruskie (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

http://obrazy-galeria.com/post/154948833/rugi-pruskie-wojciech-kossak 

 omówienie wydarzeń we Wrześni w 1901 r. (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza fragmentu decyzji sądu w sprawie wrzesińskiej (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści pieśni Rota napisanej przez Marię Konopnicką (analiza 

tekstu/rozmowa nauczająca), 

 omówienie reakcji opinii międzynarodowej na politykę władz niemieckich 

wobec Polaków (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka postawy Michała Drzymały walczącego z niemieckimi 

władzami zakazującymi mu budowy własnego domu (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 omówienie celów i metod działania Hakaty (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza treści plakatu propagandowego wydanego przez Hakatę (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka oporu Polaków wobec polityki germanizacji w zaborze 

pruskim z uwzględnieniem działalności Hipolita Cegielskiego, księdza Piotra 

Wawrzyniaka, Maksymiliana Jackowskiego (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

http://obrazy-galeria.com/post/154948833/rugi-pruskie-wojciech-kossak


163 

 

 analiza danych statystycznych charakteryzujących stosunki narodowościowe 

na Śląsku, Mazurach i Pomorzu (analiza źródła statystycznego/rozmowa 

nauczająca), 

 charakterystyka działalności narodowej na Śląsku, Mazurach i Pomorzu (mini 

wykład/rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia cele polityki germanizacji w zaborze pruskim, 

 charakteryzuje metody germanizacji w zaborze pruskim, 

 ocenia postawy Polaków wobec germanizacji w zaborze pruskim, 

 charakteryzuje reakcję opinii międzynarodowej na politykę germanizacji 

w zaborze pruskim, 

 omawia rozwój ruchu narodowego na Śląsku, Mazurach, Pomorzu, 

 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne (odpowiednie teksty 

i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Ustal, czy po odzyskaniu niepodległości nagrodzono Michała Drzymałę za jego 

niezłomną postawę wobec zaborcy. 

 Wyjaśnij pochodzenie nazw miejscowości na Mazurach: Mrągowo, Giżycko, 

Kętrzyn. 

 Ustal, jak we Wrześni upamiętniono uczestniczkę strajku szkolnego 

Bronisławę Śmidowiczównę. 
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KARTA PROGRAMOWA 52 

 

Zabór austriacki w II połowie XIX w. 

 

Cel ogólny 

Poznanie polityki władz austriackich wobec Polaków w II połowie XIX oraz postaw 

Polaków wobec zaborcy austriackiego 

 

Treści 

 polityka władz austriackich wobec Galicji, 

 autonomia galicyjska, 

 rozwój polskiej oświaty na terenie zaboru austriackiego, 

 Stańczycy, 

 krakowska szkoła historyczna. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Życie w Krakowie w drugiej połowie XIX w.  

 Społeczeństwo polskie wobec zaborców w drugiej połowie XIX w. 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 wyjaśnienie przyczyn zmian w polityce władz austriackich wobec Polaków w 

latach sześćdziesiątych XIX w. (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 omówienie zasad funkcjonowania autonomii galicyjskiej (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie struktury galicyjskich władz polityczno-administracyjnych (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Statutu krajowego z 1861 r. (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści obrazu Henryka Rodakowskiego Wizyta cesarza Franciszka Józefa 

we Lwowie (analiza źródła ikonograficznego/ rozmowa nauczająca), 
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 charakterystyka rozwoju polskiego szkolnictwa w Galicji w drugiej połowie XIX 

w. (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza ustawy językowej z 1867 r. oraz rozporządzenia językowego z 1869 r. 

(analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza danych statystycznych dotyczących rozwoju polskiego szkolnictwa 

w Galicji w drugiej połowie XIX i na początku XX w. (analiza źródła 

statystycznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści rysunku Juliusza Kossaka Otwarcie Akademii Umiejętności w 

Krakowie (analiza źródła ikonograficznego/ rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie poglądów i działalności Stańczyków (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza wiersza Włodzimierza Zagórskiego Nam już robić głupstw nie wolno 

(analiza tekstu/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu tekstu Józefa Szujskiego Przeciw liberum conspiro (analiza 

tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza wiersza Adama Asnyka Historyczna nowa szkoła (analiza 

tekstu/rozmowa nauczająca), 

 ocena poglądów i działalności Stańczyków (dyskusja). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia przyczyny nadania autonomii Galicji przez władze austriackie, 

 wymienia polskie instytucje i organizacje, które działały w ramach autonomii 

galicyjskiej, 

 charakteryzuje rozwój oświaty w Galicji w drugiej połowie XIX w., 

 ocenia poglądy i działalność Stańczyków, 

 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne (odpowiednie teksty 

i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Porównaj możliwości edukacji polskiej młodzieży w trzech zaborach w drugiej 

połowie XIX w. 
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KARTA PROGRAMOWA 53 

 

Kultura polska w służbie sprawy narodowej 

 

Cel ogólny 

Poznanie osiągnięć kultury polskiej i jej znaczenia dla umacniania polskości w okresie 

niewoli narodowej 

 

Treści 

 rola poezji romantycznej w kształtowaniu postaw patriotycznych Polaków, 

 Galicja głównym terenem rozwoju kultury polskiej w dobie popowstaniowej, 

 rozwój malarstwa polskiego w II połowie XIX i na początku XX w., 

 Polska literatura w służbie sprawy narodowej, 

 rozwój teatru polskiego, 

 Polska muzyka w II połowie XIX w. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Ku pokrzepieniu serc – twórczość polskich malarzy i pisarzy w II połowie 

XIX i na początku XX w. 

 Poezja romantyczna w krzewieniu ducha narodowego Polaków 

 Kultura polska w dobie popowstaniowej 

 Twórczość Jana Matejki – wierne odtworzenie prawdy historycznej, czy 

wizja artystyczna malarza? 

 Henryk Sienkiewicz – mistrz powieści historycznej 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 wyjaśnienie roli poezji romantycznej w umacnianiu patriotyzmu Polaków (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 przypomnienie kontekstu historycznego utworów Adama Mickiewicza, Juliusza 

Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, np. utworów – Reduta Ordona, 
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Sowiński w okopach Woli, Pan Tadeusz, Fortepian Chopina (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 przypomnienie, dlaczego swobodny rozwój kultury polskiej w II połowie XIX w. 

był możliwy jedynie w Galicji (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie znaczenia kultury polskiej dla umacniania polskości w dobie 

porozbiorowej (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 prezentacja twórczości Jana Matejki – czołowego przedstawiciela polskiego 

malarstwa historycznego (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści wybranych obrazów o tematyce historycznej – Jana Matejki, 

Artura Grottgera, Wojciecha Kossaka, Aleksandra Sochaczewskiego, Jan 

Malczewskiego (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka polskiej powieści historycznej na przykładzie twórczości 

Henryka Sienkiewicza i Ignacego Kraszewskiego (rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie roli teatru w kształtowaniu polskiej świadomości narodowej 

– na przykładzie Wesela i Nocy Listopadowej Stanisława Wyspiańskiego (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie sylwetki wybitnej polskiej aktorki Heleny Modrzejewskiej (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie roli polskiej opery narodowej na przykładzie Halki i Strasznego 

Dworu Stanisława Moniuszki (rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka twórczości będącej odpowiedzią na politykę wynarodowienia 

w zaborze pruskim i rosyjskim – Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego, Rota 

Marii Konopnickiej (analiza źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia rolę poezji romantycznej w kształtowania postaw patriotycznych 

Polaków, 

 charakteryzuje rozwój kultury polskiej w II połowie XIX w., 

 Wyjaśnia rolę kultury w walce z rusyfikacją i germanizacją, 

 ocenia rolę twórczości Jana Matejki i Henryka Sienkiewicza w krzewieniu 

polskości, 
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 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne (odpowiednie teksty 

i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Wybierz jeden obraz Jana Matejki o tematyce historycznej i na jego 

przykładzie przygotuj pracę: Wizja artystyczna, a prawda historyczna 

w twórczości malarskiej Jana Matejki. 

 Spośród postaci historycznych przedstawionych na kartach powieści Henryka 

Sienkiewicza wybierz jedną i oceń, czy według Ciebie jej wizerunek został 

przedstawiony zgodnie z prawdą historyczną. 

 Ustal, czy Twoi cudzoziemscy koledzy – mieszkańcy kraju Twojego pobytu 

– znają muzykę Fryderyka Chopina i potrafią wymienić jego utwory. 

 Ustal, który z polskich pisarzy w 1905 r. otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie 

literatury. 
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KARTA PROGRAMOWA 54 

 

Rozwój gospodarczy ziem polskich w drugiej połowie XIX i na początku XX w. 

 

Cel ogólny 

Poznanie przemian gospodarczych na ziemiach polskich i ich społecznych 

konsekwencji w drugiej połowie XIX i na początku XX w. 

 

Treści 

 reforma uwłaszczeniowa w Królestwie Polskim i jej konsekwencje, 

 rozwój przemysłu na terenie Królestwa Polskiego, 

 źródła zacofania gospodarczego Galicji, 

 rozwój rolnictwa w zaborze pruskim, 

 rozwój przemysłu na Górnym Śląsku, 

 konsekwencje przemian gospodarczych dla struktury społeczeństwa 

polskiego. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Okręgi i ośrodki przemysłowe na ziemiach polskich 

 Gospodarka na ziemiach polskich na tle rozwoju gospodarczego Europy 

w drugiej połowie XIX i na początku XX w. 

 Proces industrializacji i urbanizacji na ziemiach polskich 

 Kształtowanie się stosunków kapitalistycznych na ziemiach polskich 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 wyjaśnienie wpływu reformy uwłaszczeniowej na rozwój gospodarczy 

Królestwa Polskiego (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka przemian na wsi w Królestwie Polskim związanych z reformą 

uwłaszczeniową (mini wykład/rozmowa nauczająca), 
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 wyjaśnienie przyczyn industrializacji w Kongresówce (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 lokalizacja na mapie okręgów i ośrodków przemysłowych na terenie zaboru 

rosyjskiego (praca z mapą/rozmowa nauczająca), 

 omówienie rozwoju Łodzi z analizą fotografii tego miasta z drugiej połowy XIX 

w. (analiza źródeł ikonograficznych/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentów Ziemi obiecanej Władysława Reymonta lub fragmentów 

filmu Andrzeja Wajdy pod tym samym tytułem (analiza tekstu/filmu/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza planu Łodzi z drugiej połowy XIX w. (praca z planem/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza danych dotyczących udziału Królestwa Polskiego w produkcji cesarstwa 

rosyjskiego (analiza źródeł statystycznych/rozmowa nauczająca), 

 porównanie struktury zatrudnienia ludności wybranych krajów europejskich 

pod koniec XIX w. ze strukturą zatrudnienia w Królestwie Polskim (analiza 

źródła statystycznego/rozmowa nauczająca), 

 ocena poziomu rozwoju gospodarczego Królestwa Polskiego na tle innych 

państw europejskich (dyskusja), 

 charakterystyka struktury własności ziemi w zaborze austriackim (analiza 

danych statystycznych/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie wpływu polityki zaborcy na gospodarkę w zaborze austriackim 

(mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie przyczyn nędzy wsi galicyjskiej (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 wyjaśnienie czynników mających wpływ na rozwój rolnictwa w zaborze 

pruskim (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka profilu gospodarczego Górnego Śląska (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza danych statystycznych dotyczących wydobycia węgla kamiennego 

i produkcji żelaza na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX w. (analiza danych 

statystycznych/rozmowa nauczająca), 
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 wyjaśnienie wpływu przemian gospodarczych na zmiany w strukturze 

społecznej na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w. (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza mapy przedstawiającej rozwój sieci kolejowej na ziemiach polskich 

w drugiej połowie XIX w. (analiza źródła kartograficznego/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza danych statystycznych ukazujących plony z hektara, strukturę 

własności ziemi i produkcję przemysłową w trzech zaborach (analiza źródła 

statystycznego/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie przyczyn i wskazanie kierunków emigracji zarobkowej z ziem 

polskich w drugiej połowie XIX w. (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 porównanie rozwoju gospodarczego trzech zaborów (dyskusja), 

 charakterystyka przemian w strukturze społeczeństwa polskiego (mini 

wykład/rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 porównuje rozwój gospodarczy w trzech zaborach, 

 wymienia i wskazuje na mapie okręgi i ośrodki przemysłowe, 

 wymienia cechy miasta przemysłowego w drugiej połowie XIX w., 

 wyjaśnia wpływ polityki zaborców na gospodarkę w trzech zaborach, 

 wyjaśnia przyczyny emigracji zarobkowej w drugiej połowie XIX w., 

 wyjaśnia wpływ przemian gospodarczych na strukturę społeczną w drugiej 

połowie XIX w., 

 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne statystyczne (odpowiednie 

teksty i ilustracje i tabele udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Wymień czynniki pogłębiające dezintegrację gospodarczą ziem polskich 

w drugiej połowie XIX w. 

 Porównaj główne przyczyny emigracji z ziem polskich w pierwszej i drugiej 

połowie XIX w. 
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 Porównaj rozwój gospodarczy kraju Twojego zamieszkania/pobytu 

z rozwojem gospodarczym ziem polskich terenów, z których 

pochodzisz/pochodzi Twoja rodzina. 

 Wyobraź sobie, ze jedziesz koleją w drugiej połowie XIX w. z Wilna do 

Poznania. Wyznacz trasę podróży, podaj ile granic będziesz przekraczał. 

 Ustal, w którym z zaborów chciałbyś mieszkać? Uwzględnij możliwości 

kształcenia, zatrudnienia, poziom życia. 
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Partie i stronnictwa polityczne na ziemiach polskich w II połowie XIX  

 

Cel ogólny 

Przedstawienie genezy i programów nowoczesnych ruchów politycznych na ziemiach 

polskich w II połowie XIX w. 

 

Treści 

 powstanie i rozwój polskiego ruchu politycznego, 

 odrodzenie się ruchu narodowego na ziemiach polskich i poza granicami kraju, 

 początki ruchu ludowego. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Roman Dmowski – przywódca i ideolog polskiego ruchu narodowego 

 Początki działalności politycznej Józefa Piłsudskiego 

 Działalność polityczna polskich chłopów w XIX w. 

 PPS – jedyna masowa partia polityczna na ziemiach polskich 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 wyjaśnia wpływ rozwoju gospodarczego Królestwa Polskiego na powstanie 

ruchu robotniczego (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka warunków pracy robotników w trzech zaborach (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka poglądów i działalności politycznej Ludwika Waryńskiego (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu programu partii Proletariat (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie okoliczności powstania PPS i przedstawienie jej założycieli (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 
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 analiza fragmentów programu PPS-u z listopada 1892 r. (analiza tekstu 

źródłowego/ /rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie różnic w warunkach działalności politycznej socjalistów w trzech 

zaborach (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza tekstu Róży Luksemburg o celach SDKPiL-u (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 porównanie programu PPS-u i SDKPiL-u (dyskusja), 

 wyjaśnienie przyczyn odrodzenia ruchu narodowego (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 omówienie okoliczności powstania i działalności Ligi Polskiej, Ligi Narodowej 

i Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza fragmentu Myśli nowoczesnego Polaka Romana Dmowskiego (analiza 

tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie przyczyn narodzin ruchu ludowego w Galicji (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka programu i działalności SL i PSL (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 poznanie sylwetek działaczy ruchu chłopskiego – księdza Stanisława 

Stojałowskim, Bolesława i Marii Wysłouchów, Wincentego Witosa. 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia przyczyny narodzin nowoczesnych ruchów politycznych na ziemiach 

polskich w II połowie XIX i na początku XX w., 

 charakteryzuje sylwetki przywódców partii politycznych, 

 wyjaśnia przyczyny rozłamu w polskim ruchu robotniczym, 

 wyjaśnia wpływ warunków politycznych w trzech zaborach na program 

i formy działalności partii politycznych, 

 analizuje teksty źródłowe (odpowiednie teksty udostępnione w e-

podręczniku). 
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Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Wyjaśnij, dlaczego Róża Luksemburg, jak i Feliks Dzierżyński i Julian 

Marchlewski działali zarówno w polskim, jaki niemieckim oraz rosyjskim ruchu 

robotniczym. 

 Ustal, jak nazywała się międzynarodowa organizacja, która jednoczyła 

działaczy ruchu robotniczego na całym świecie. Jaki związek mają okoliczności 

jej powstania ze sprawą polską w XIX w.? 

 Ustal, jaki udział w pracach parlamentów państw zaborczych mieli polscy 

działacze polityczni w II połowie XIX w. (do 1914 r.). 
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Rewolucja 1905–1907 na ziemiach polskich 

 

Cel ogólny 

Porównanie przyczyn, celów i następstw wystąpień Polaków w zaborze rosyjskim 

w latach 1905–1907 

 

Treści 

 wpływ wojny rosyjsko-japońskiej i rewolucji w Rosji na wydarzenia w zaborze 

rosyjskim, 

 społeczny i narodowy charakter wystąpień rewolucyjnych , 

 strajk szkolny w Królestwie Polskim, 

 stanowisko polskich partii politycznych wobec rewolucji, 

 rozłam w PPS, 

 znaczenie i następstwa rewolucji 1905–1907. 

 

Tematy (zagadnienia)- 

 Ruch robotniczy na ziemiach polskich w II połowie XIX w. i na początku XX 

w. 

 Czwarte powstanie, czy pierwsza rewolucja? 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 wyjaśnia wpływ wojny rosyjsko-japońskiej 1904–1905 i rewolucji w Rosji na 

wydarzenia w latach 1905–1907 na terenie zaboru rosyjskiego (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 omówienie celów i form wystąpień społeczno-politycznych w czasie rewolucji 

1905–1907 na ziemiach polskich (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu odezwy młodzieży szkół średnich Królestwa Polskiego 

w sprawie strajku szkolnego (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 
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 lokalizacja głównych ośrodków wystąpień rewolucyjnych na mapie (praca 

z mapa/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści rysunku Witolda Wojtkiewicz Manifestacja uliczna (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Kwiatów Polskich Juliana Tuwima (analiza tekstu/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza treści obrazu Stanisława Masłowskiego Wiosna 1905 r. (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza rysunku satyrycznego z 1905 r. Konstytucja (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie stanowiska Stronnictwa Narodowego wobec rewolucji 1905 r. 

(mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza rysunku satyrycznego Koło Polskie w Dumie (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Warszawianki z 1905 r. (analiza tekstu/rozmowa 

nauczająca), 

 wyjaśnienie znaczenia rewolucji 1905–1907 dla sprawy polskiej (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 rozważania – Czy wystąpienia społeczno-polityczne w latach 1905–1907 

powinniśmy nazywać czwartym powstaniem, czy pierwszą rewolucją? 

(dyskusja). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia wpływ wydarzeń w Rosji na sytuację w zaborze rosyjskim w latach 

1905–1907, 

 charakteryzuje wystąpienia Polaków przeciw zaborcy rosyjskiemu w latach 

1905–1907, 

 charakteryzuje cele strajku szkolnego w Królestwie Polskim w 1905 r., 

 wyjaśnia przyczyny rozłamu w PPS, 

 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne (odpowiednie teksty 

i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 
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Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Wyjaśnij, do jakich tradycji nawiązali uczniowie organizujący strajk szkolny w 

Królestwie Polskim w 1905 r. 
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Udział Polaków w rozwoju nauki na świecie w XIX i na początku XX w. 

 

Cel ogólny 

Przedstawienie osiągnięć polskich naukowców i badaczy działających na terenie ziem 

polskich i na emigracji w II połowie XIX w. i na początku XX w. 

 

Treści 

 aktywność naukowa polskich emigrantów, 

 Polka Maria Skłodowska-Curie – dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, 

 osiągnięcia polskich naukowców działających pod zaborami. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Polscy laureaci Nagrody Nobla w XIX i XX w. 

 Ignacy Domeyko – bohater Polski i Chile 

 Co Syberia zawdzięcza polskim zesłańcom? 

 Polskie znaki na mapie świata – miejsca nazwane na cześć polskich 

podróżników i badaczy z XIX i początku XX w. 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 wyjaśnia wpływu zaborów na rozwój polskiej nauki w XIX i na początku XX w. 

(mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie sylwetki wybitnej polskiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie 

i jej osiągnięć w dziedzinie fizyki i chemii (mini wykład/rozmowa nauczająca) 

 analiza fragmentów listów Marii Skłodowskiej-Curie do córek (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fotografii uczestników I Konferencji Solvayowskiej w 1911 r., 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:1911_Solvay_conference.jpg&f

iletimestamp=20050717014712 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:1911_Solvay_conference.jpg&filetimestamp=20050717014712
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:1911_Solvay_conference.jpg&filetimestamp=20050717014712
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 przedstawienie przyczyn emigracji Ignacego Domeyki i jego osiągnięć 

w dziedzinie geologii w Chile (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 lokalizacja na mapie Chile miejsc nazwanych na cześć Ignacego Domeyki 

(praca z mapą/rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie sylwetki Edmunda Strzeleckiego i jego osiągnięć w badaniu 

Australii (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 lokalizacja na mapie Australii miejsc nazwanych na cześć Edmunda 

Strzeleckiego (analiza tekstu źródłowego/ /rozmowa nauczająca), 

 omówienie dokonań innych podróżników i badaczy – Henryka Arctowskiego, 

Wiktora Godlewskiego, Jan Czeskiego, Stefana Szolc-Rogozińskiego, Jana 

Dybowskiego (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie osiągnięć nauki polskiej rozwijającej się pod zaborami (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie osiągnięcia Zygmunta Wróblewskiego i Karola Olszewskiego 

(mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 rozważania – Jaki wpływ na sprawę polską w XIX w. miały osiągnięcia polskich 

uczonych i podróżników tego okresu? (dyskusja). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia przyczyny emigracji polskich uczonych w XIX w., 

 charakteryzuje osiągnięcia nauki polskiej w XIX i na początku XX w., 

 omawia udział polskich zesłańców w badaniach prowadzonych na Syberii, 

 ocenia wagę odkryć dokonanych przez Marię Skłodowską-Curie, 

 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne (odpowiednie teksty 

i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Ustal, gdzie w Polsce znajduje się Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. 

 Ustal, gdzie spoczywają Maria Skłodowska-Curie i jej mąż Piotr Curie. 

 Przygotuj wypowiedź: Maria Skłodowska-Curie – kobieta wyprzedzająca swoją 

epokę. 
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Polacy wobec zbliżającej się wojny  

 

Cel ogólny 

Poznanie orientacji polskich partii przed I wojną światową i ich przygotowań do 

zbliżającej się wojny 

 

Treści 

 orientacja proaustriacka, 

 orientacja prorosyjska, 

 powstanie organizacji paramilitarnych przygotowujących Polaków do wzięcia 

udziału w wojnie, 

 orientacja antywojenna, rewolucyjna. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Poglądy Józefa Piłsudskiego na temat udziału Polaków w I wojnie 

światowej i szans Polaków na odzyskanie niepodległości 

 Poglądy Romana Dmowskiego na temat udziału Polaków w I wojnie 

światowej i szans Polaków na odzyskanie niepodległości 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 wyjaśnienie przyczyn nadziei Polaków, że wielki konflikt międzynarodowy 

doprowadzi do odzyskania niepodległości przez Polaków (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka nastrojów patriotycznych Polaków wobec zbliżającej się wojny 

(mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza symboli patriotycznych ukazujących się na pocztówkach świątecznych 

na początku XX w. (analiza źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka orientacji prorosyjskiej (mini wykład/rozmowa nauczająca), 
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 analiza fragmentu dzieła Romana Dmowskiego Niemcy, Rosja a sprawa polska 

(analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka orientacji proaustriackiej (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Pamiętnika Aleksandry Piłsudskiej (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie, dlaczego działacze SDKPiL nie chcieli brać udziału w wojnie 

(analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka i cele działalności organizacji paramilitarnych powstałych na 

początku XX w.: Strzelec, Związek Strzelecki, Drużyny Bartoszowe, Sokole 

Drużyny Polowe, 

 rozważania – Która orientacja polityczna przed wybuchem I wojny światowej 

miała koncepcję najbardziej przekonującą? (dyskusja). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia przyczyny wzrostu nastrojów patriotycznych wśród Polaków na 

początku XX w., 

 charakteryzuje koncepcje polityczne Romana Dmowskiego i Józefa 

Piłsudskiego, 

 omawia postawę lewicy rewolucyjnej wobec przyszłej wojny, 

 wymienia organizacje paramilitarne działające przed I wojna światową, 

 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne (odpowiednie teksty 

i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Przygotuj swój głos w dyskusji: Którą orientację polityczną przed I wojną 

światową powinni wybrać Polacy – proaustriacką, czy prorosyjską? 
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 59 

 

Polski czyn zbrojny w I wojnie światowej 

 

Cel ogólny 

Poznanie udziału polskich oddziałów zbrojnych w I wojnie światowej 

 

Treści 

 pierwsza Kompania Kadrowa, 

 utworzenie Legionów Polskich i ich szlak bojowy, 

 powstanie Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), 

 Legion Puławski, 

 oddział Bajończyków we Francji, 

 Błękitna Armia generała Józefa Hallera, 

 Polacy w armiach zaborczych. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Polacy i sprawa polska w czasie I wojny światowej 

 Narodziny legendy Komendanta Piłsudskiego 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 wyjaśnienie okoliczności powstania Pierwszej Kompanii Kadrowej (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu przemówienia Józefa Piłsudskiego do żołnierzy Pierwszej 

Kompanii Kadrowej 3 sierpnia 1914 r. w Oleandrach (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie przyczyny niepowodzenia wzniecenia powstania przeciw Rosji 

(mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie okoliczności powstania Legionów Polskich (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 
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 poznanie umundurowania legionistów na podstawie akwarel z epoki (analiza 

źródła ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 prześledzenie na mapie szlaku bojowego I Brygady Legionów Polskich 

i lokalizacja miejsc bitew – Anielin, Krzywopłoty, Łowczówka, Kostiuchnówka 

(praca z mapą/rozmowa nauczająca), 

 prześledzenie na mapie szlaku bojowego II Brygady Legionów Polskich i 

lokalizacja miejsc bitew – Mołotkowo, Rokitna (praca z mapą/ /rozmowa 

nauczająca), 

 poznanie celów działalności Polskiej Organizacji Wojskowej (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie okoliczności powstania Legionu Puławskiego, który miał walczyć 

po stronie rosyjskiej (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie przyczyn włączenia sformowanego we Francji Oddziału 

Bajończyków do Legii Cudzoziemskiej (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie przyczyn zmiany stosunku Francji do sprawy polskiej i utworzenia 

Błękitnej Armii generała Józefa Hallera (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie tragizmu sytuacji Polaków wcielonych do armii zaborczych (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu wiersza Edwarda Słońskiego Ta, co nie zginęła (analiza 

tekstu/rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia okoliczności powstania Pierwszej Kompanii Kadrowej 

i niepowodzenia jej akcji w zaborze rosyjskim, 

 charakteryzuje działania Legionów Polskich utworzonych u boku armii 

austriackiej, 

 wyjaśnia przyczyny trudności związanych z tworzeniem oddziałów polskich we 

Francji, 

 charakteryzuje udział polskich żołnierzy w walkach u boku armii rosyjskiej, 

 wyjaśnia tragizm sytuacji Polaków walczących przeciwko sobie w armiach 

zaborczych, 
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 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne (odpowiednie teksty 

i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Ustal, jakie straty ponosiła ludność polska w wyniku działań wojennych na 

terenie ziem polskich w latach 1914–1918. 

 Scharakteryzuj działania podejmowane przez Polaków przebywających na 

emigracji w celu wspierania działalności zbrojnej polskich oddziałów 

wojskowych, jak i poszkodowanej w wyniku działań wojennych ludności 

cywilnej. 
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Wiedza o Polsce. Historia. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 60 

 

Stosunek ententy i państw centralnych do sprawy polskiej w czasie I wojny 

światowej 

 

Cel ogólny 

Poznanie stanowiska wielkich mocarstw w sprawie polskiej i stosunku Polaków do 

obietnic tych państw 

 

Treści 

 odezwa Wielkiego Księcia Mikołaja Mikołajewicza do Polaków, 

 Akt 5 listopada 1916 r., 

 kryzys przysięgowy w Legionach, 

 stosunek Rządu Tymczasowego i Piotrogrodzkiej Rady Delegatów 

Robotniczych i Żołnierskich do sprawy polskiej, 

 powstanie Komitetu Narodowego Polskiego, 

 Deklaracja Praw Narodów Rosji i anulowanie traktatów rozbiorowych, 

 pokój brzeski, 

 stosunek Stanów Zjednoczonych do sprawy polskiej. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Droga ku niepodległości 

 Kwestia polska w I wojnie światowej 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 wyjaśnienie przyczyny opublikowania odezwy Wielkiego Księcia Mikołaja 

Mikołajewicza do Polaków (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 porównanie treści odezw – Naczelnej Komendy c. i k. wojsk austriackich oraz 

Wielkiego Księcia Mikołaja Mikołajewicza do Polaków (analiza tekstów 

źródłowych/rozmowa nauczająca), 
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 wyjaśnienie przyczyn wydania Aktu 5 listopada 1916 r. (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza fragmentów Aktu 5 listopada (analiza tekstu źródłowego/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza treści rysunku Józefa Rapackiego Akt 5 listopada (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie przyczyn kryzysu przysięgowego w Legionach (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Wspomnień Aleksandry Piłsudskiej na temat rozmowy 

Józefa Piłsudskiego z gubernatorem Hansem von Beselerem (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie wpływu wydarzeń w Rosji na stanowisko tego państwa wobec 

sprawy polskiej (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 porównanie stosunku Rządu Tymczasowego i bolszewików do sprawy polskiej 

(analiza tekstów źródłowych/rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie decyzji pokoju brzeskiego (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 ocena wiarygodności stanowiska władzy radzieckiej do sprawy niepodległości 

Polski (dyskusja), 

 charakterystyka działalności Komitetu Narodowego Polskiego (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 ocena decyzji dotyczących ziem polskich zawartych w postanowieniach pokoju 

brzeskiego (dyskusja), 

 analiza treści rysunku satyrycznego Po traktacie brzeskim (analiza źródła 

ikonograficznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści 13. punktu orędzia prezydenta Wodorowa Wilsona (analiza 

tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza treści pocztówki propagandowej wydanej w USA ukazującej Ignacego 

Paderewskiego i Wodorowa Wilsona nad 13. punktem orędzia (analiza tekstu 

źródłowego/rozmowa nauczająca). 
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Osiągnięcia. Uczeń: 

 charakteryzuje politykę państw centralnych i ententy wobec Polaków, 

 wyjaśnia przyczyny zmiany stosunku Francji i Anglii do sprawy polskiej 

w I wojnie światowej, 

 wyjaśnia wpływ rewolucji w Rosji na sprawę Polską w I wojnie światowej, 

 wyjaśnia przyczyny kryzysu przysięgowego w Legionach, 

 charakteryzuje działalność Komitetu Narodowego Polskiego, 

 ocenia poparcie Stanów Zjednoczonych dla sprawy polskiej w I wojnie 

światowej, 

 analizuje teksty źródłowe, źródła ikonograficzne (odpowiednie teksty 

i ilustracje udostępnione w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Przygotuj swój głos w dyskusji: Który czynnik miał większe znaczenie dla 

odzyskania niepodległości przez Polskę – czyn zbrojny Polaków, rewolucja 

w Rosji, klęska państw centralnych, czy polityka państw ententy?  
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Wiedza o Polsce. Wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 1 

 

Polska w Unii Europejskiej 

 

Cel ogólny 

Poznanie procesu integracji Polski z UE oraz miejsca Polski wśród państw UE 

 

Treści 

 wniosek o członkowstwo Unii Europejskiej, 

 negocjacje z Unią Europejską, 

 traktat Akcesyjny, 

 warunki akcesji Polski do Unii Europejskiej, 

 referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej, 

 przyjęcie Polski do Unii Europejskiej – 1 maja 2004 r., 

 szanse i zagrożenia związane z przystąpieniem do Unii Europejskiej, 

 traktat lizboński, 

 obywatelstwo unijne. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Droga Polski do Unii Europejskiej 

 Polska – wschodnią rubieżą Unii Europejskiej, czy pomostem między 

Wschodem i Zachodem? 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 przedstawienie wizji zjednoczenia Europy od średniowiecza do 

współczesności, z uwzględnieniem znaczących wypowiedzi Polaków (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie, dlaczego dopiero po 1989 r. Polska podjęła starania o przyjęcie 

do Unii Europejskiej (mini wykład /rozmowa nauczająca), 
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 charakterystyka polskiej drogi do Unii Europejskiej – od państwa 

stowarzyszonego z Unią Europejską do przyjęcia do Unii Europejskiej (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie symboli Unii Europejskiej (prezentacja informacji 

przygotowanych przez uczniów na podstawie strony: http://europa.eu/about-

eu/basic-information/symbols/index_pl.htm), 

 rozważania – Jakie szanse i zagrożenia stwarzało Polsce przystąpienie do Unii 

Europejskiej (analiza SWOT/praca w grupach), 

 przedstawienie warunków akcesji, jakie wynegocjowała Polska (mini wykład 

/rozmowa nauczająca), 

 rozważania – Czy warunki akcesji były korzystne dla Polski? (dyskusja), 

 analiza wyników badań przeprowadzonych przez CBOS – Jak Polacy oceniają 

członkostwo w Unii Europejskiej? (analiza danych statystycznych/rozmowa 

nauczająca), 

 omówienie Traktatu lizbońskiego i jego znaczenia dla przyszłości Unii 

(prezentacja materiałów przygotowanych w grupach na podstawie informacji 

ze strony: http://europa.eu/lisbon_treaty/index_pl.htm), 

 charakterystyka obywatelstwo unijnego (mini wykład/rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia, dlaczego Polska rozpoczęła starania o przyjęcie do Unii Europejskiej 

dopiero po 1989 r., 

 omawia polską drogę do Unii Europejskiej, 

 rozpoznaje symbole Unii Europejskiej, 

 wymienia korzyści wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 

 wyjaśnia, jakie prawa daje obywatelstwo w Unii Europejskiej, 

 korzysta z informacji zgromadzonych na stronach internetowych 

poświęconych Unii Europejskiej, 

 analizuje wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS (odpowiednie 

materiały udostępnione w e-podręczniku). 

 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/index_pl.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/index_pl.htm
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_pl.htm
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Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Jeśli mieszkach w Europie, to ustal, czy państwo, w którym przebywasz jest 

członkiem Unii Europejskiej. Jeśli tak, to kiedy przystąpiło do Unii? Jeśli nie, to, 

czy stara się o przyjęcie do Unii? 

 Ustal, na jakich zasadach można korzystać z unijnych funduszy. Wykorzystaj 

informacje z odpowiednich stron internetowych. 

http://europa.eu/abc/12lessons/index_pl.htm 

http://europa.eu/abc/12lessons/index_pl.htm


192 

 

Wiedza o Polsce. Wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 2 

 

Polonia na świecie 

 

Cel ogólny 

Poznanie przyczyn emigracji, głównych skupisk Polonii, a także jej aktywności 

politycznej i kontaktów z Polską 

 

Treści 

 Polska emigracja w XIX i w XX w., 

 główne skupiska Polonii, 

 wybitni przedstawiciele polskiej emigracji XX w., 

 zmiana sytuacji Polonii po 1989 r., 

 aktywność polityczna, gospodarcza i kulturalna Polonii, 

 udział Polonii w życiu Kraju. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Polacy poza granicami kraju 

 Co znaczy termin Polonia? 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 porównanie przyczyn emigracji Polaków w XIX i XX w. (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza danych statystycznych dotyczących emigracji Polaków w XIX i XX w. 

(analiza źródła statystycznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza mapy przedstawiającej skupiska emigracji polskiej w XX w. (analiza 

źródła kartograficznego/rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie największych i najważniejszych organizacji polonijnych 

(prezentacja materiałów przygotowanych w grupach w oparciu o informacje 

z odpowiednich stron internetowych/ – kongresu Polonii Amerykańskiej, 
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Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Kongresu Polonii Francuskiej, Rady Naczelnej 

Polskich Organizacji w Australii/rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie instytucji kulturalnych i naukowych, które zostały założone 

przez Polonię – Biblioteka Polska w Paryżu, Muzeum Narodowe Polskie w 

Rapperswillu, Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Instytut Polski 

i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 charakterystyka celów i form działalności Towarzystwa Łączności z Polonią 

Zagraniczną „Polonia” oraz stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (mini 

wykład/pozyskiwanie informacji z Internetu/rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie zmiany sytuacji Polonii po 1989 r. (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 przedstawienie wybitnych przedstawicieli polskiej emigracji w XX w. (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 rozważania – Jak Polacy mieszkający poza granicami kraju wpływają na 

kształtowanie wiedzy o Polsce i wizerunku Polaka? (dyskusja), 

 przedstawienie form aktywności politycznej Polonii (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 porównanie problemów Polonii na Wschodzie i na Zachodzie (dyskusja 

w oparciu o informacje z prasy i Internetu); uwaga: należy pamiętać, że 

w odniesieniu do Polaków mieszkających w obszarach dawnej 

Rzeczypospolitej (np. w Republice Litewskiej - na Litwie) w zasadzie nie 

używamy terminu Polonia. 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 porównuje przyczyny emigracji Polaków w XIX i XX w., 

 lokalizuje na mapie największe skupiska Polonii, 

 podaje przykłady organizacji polonijnych oraz instytucji kulturalnych 

i naukowych Polonii, 

 wyjaśnia, w jaki sposób Polonia może uczestniczyć w życiu kraju, 

 omawia najważniejsze aktualne problemy w życiu Polonii w kraju swojego 

pobytu/zamieszkania, 
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 analizuje źródła statystyczne (odpowiednie materiały udostępnione 

w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Ustal, czy w państwie, w którym przebywasz/mieszkasz Polonia ma swoją 

organizację. Podaj przykłady aktywności politycznej, gospodarczej kulturalnej 

Polonii w kraju, w którym przebywasz/mieszkasz. 

http://www.polonia.net/ 

http://v1.polonia-

viva.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=45:polonijne-

hobby-czy-polonijne-lobby&catid=8:artyku&Itemid=2 

http://www.polonia.net/
http://v1.polonia-viva.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=45:polonijne-hobby-czy-polonijne-lobby&catid=8:artyku&Itemid=2
http://v1.polonia-viva.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=45:polonijne-hobby-czy-polonijne-lobby&catid=8:artyku&Itemid=2
http://v1.polonia-viva.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=45:polonijne-hobby-czy-polonijne-lobby&catid=8:artyku&Itemid=2
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Wiedza o Polsce. Wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 3 

 

Współczesne społeczeństwo polskie 

 

Cel ogólny 

Poznanie czynników różnicujących współczesne społeczeństwo polskie oraz jego 

najważniejszych problemów 

 

Treści 

 przemiany struktury społeczeństwa polskiego po II wojnie światowej, 

 aktualne podziały społeczne w Polsce, 

 kierunek dalszych zmian społecznych, 

 główne problemy społeczeństwa polskiego. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Polskie problemy 

 Nierówności społeczne – ich przyczyny i konsekwencje 

 Społeczeństwo, czyli wspólnota ludzi nierównych 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 analiza danych statystycznych, obrazujących przemiany struktury 

społeczeństwa polskiego po II wojnie światowej (analiza źródła 

statystycznego/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie przyczyn przemian społecznych w Polsce po II wojnie światowej 

oraz w okresie PRL-u (praca z mapą/rozmowa nauczająca), 

 analiza aktualnych podziałów społecznych w Polsce – na podstawie danych 

statystycznych dotyczących struktury demograficznej, zawodowej 

i warstwowej (analiza źródła statystycznego/rozmowa nauczająca), 
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 przedstawienie zjawiska pionowej i poziomej ruchliwości społecznej oraz 

podanie znanych uczniom przykładów tego zjawiska (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 rozważania – Jak będą przebiegały dalsze zmiany społeczne w Polsce 

w strukturze demograficznej, zawodowej, warstwowej? (burza mózgów), 

 ocena działań podejmowanych przez państwo polskie w celu przeciwdziałania 

procesowi starzenia się społeczeństwa (dyskusja), 

 przedstawienie najważniejszych problemów polskiego społeczeństwa 

– bezrobocia, ubóstwa, patologii społecznych (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 analiza danych statystycznych na temat stopy bezrobocia w Polsce od 1990 r. 

oraz o terytorialnym zróżnicowaniu stopy bezrobocia (analiza danych 

statystycznych/rozmowa nauczająca), 

 rozważania – Które sposoby przeciwdziałania bezrobociu są najbardziej 

efektywne?(dyskusja), 

 przedstawienie organizacji społecznych niosących pomoc ubogim 

i bezdomnym (pozyskiwanie informacji z Internetu o takich organizacjach, jak 

Caritas, PCK (prezentacja materiału pozyskanego przez uczniów), 

 przedstawienie przyczyn patologii społecznych w Polsce – alkoholizmu, 

narkomanii, przestępczości i sposobów walki z nimi (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 porównanie problemów polskiego społeczeństwa z problemami społeczeństw 

państw pobytu/zamieszkania uczniów (dyskusja), 

 analiza treści utworu Stanisława Sojki Tolerancja (analiza źródła 

pisanego/rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 porównuje strukturę polskiego społeczeństwa przed i po II wojnie światowej, 

 wyjaśnia przyczyny przemian struktury polskiego społeczeństwa w okresie 

PRL-u, 
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 charakteryzuje aktualne podziały społeczne w Polsce pod względem 

demograficznym, zawodowym i warstwowym, 

 przedstawia główne problemy polskiego społeczeństwa i sposoby 

przezwyciężania ich, 

 charakteryzuje patologie społeczne w Polsce oraz sposoby walki z nimi, 

 ocenia, czy problemy polskiego społeczeństwa są typowe dla innych 

społeczeństw, 

 analizuje źródła statystyczne (odpowiednie materiały udostępnione 

w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Czy uczestniczyłeś w jakiejś akcji charytatywnej np. prowadzonej przez Caritas 

lub PCK (Czerwony Krzyż)? 

 Podaj przykłady walki z patologiami społecznymi w Polsce i w kraju Twojego 

pobytu. 
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Wiedza o Polsce. Wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 4 

 

Problemy i perspektywy życiowe młodych Polaków 

 

Cel ogólny 

Poznanie problemów, form aktywności, dążeń i perspektyw młodzieży w Polsce 

 

Treści 

 wartości i ideały polskiej młodzieży, 

 konflikt pokoleń, 

 młodzież w roli obywateli, 

 problemy polskiej młodzieży, 

 subkultury młodzieżowe. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Młodzież – dorośli czy dzieci? 

 Oczekiwania dorosłych wobec młodzieży i problemy ze sprostaniem im 

 Aktywność społeczna młodego pokolenia 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 rozważania – Czym polska młodzież różni się od europejskich rówieśników? 

(dyskusja), 

 analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród młodych Polaków 

i Niemców, w której pytano, co jest dla nich ważne (analiza źródła 

statystycznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza sondażu OBOP-u na temat postrzegania młodzieży przez dorosłych 

(analiza źródła statystycznego/rozmowa nauczająca), 

 rozważania – Czy szkoła jest instytucją demokratyczną? Czy 

chciałabym/chciałbym uczestniczyć w pracach samorządu uczniowskiego? 
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(dyskusja). Jak przedstawia się idea samorządności uczniowskiej w szkole kraju 

Twojego pobytu?, 

 przedstawienie różnych form aktywności społecznej młodzieży, np. 

wolontariat, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 

 rozważania – Czy młodzież darzy zaufaniem polityków? (dyskusja), 

 przedstawienie charakterystycznych typów współczesnej młodzieży polskiej: 

młodzież nastawiona na naukę i oczekująca akceptacji, młodzież 

o upodobaniach rozrywkowych i konsumpcyjnych, młodzież o potrzebach 

imponowania sukcesem i posiadania (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 omówienie aktualnych problemów polskiej młodzieży – konkurencja na 

egzaminach, dostanie się na wybraną wyższą uczelnię, zatrudnienie, 

samodzielne mieszkanie, osiągnięcie niezależności finansowej od rodziców 

(dyskusja), 

 charakterystyka patologii wśród młodzieży (narkomania i przestępczość 

nieletnich) oraz wskazanie ich przyczyn (rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie subkultur młodzieżowych – hippisi, punki, skini, hiphopowcy, 

blokersi, szalikowcy (prezentacja informacji pozyskanych przez uczniów 

z Internetu). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 przedstawia wartości i ideały polskiej młodzieży, 

 charakteryzuje przyczyny tzw. konfliktu pokoleń, 

 przedstawia formy aktywności społecznej i politycznej polskiej młodzieży, 

 charakteryzuje problemy polskiej młodzieży i sposoby przezwyciężania ich, 

 wymienia subkultury młodzieżowe, 

 analizuje źródła statystyczne (odpowiednie materiały udostępnione 

w e-podręczniku). 
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Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Mini projekt uczniowski (może być realizowany przez grupę uczniów). Portret 

współczesnej polskiej młodzieży. 

 Czy polska młodzież jest dobrze przygotowana do życia w demokratycznym 

państwie? 
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Wiedza o Polsce. Wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 5 

 

Obywatelstwo polskie i udział obywateli w życiu publicznym 

 

Cel ogólny 

Poznanie praw i obowiązków obywateli w społeczeństwie demokratycznym oraz form 

uczestnictwa obywateli w demokratycznym życiu publicznym 

 

Treści 

 pojęcie obywatelstwa, 

 sposoby nabycia obywatelstwa, 

 nadanie obywatelstwa, 

 wolności oraz prawa polityczne, ekonomiczne i socjalne obywateli, 

 obowiązki obywateli, 

 cnoty obywatelskie, 

 formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym wynikające z demokracji 

bezpośredniej i pośredniej. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Dobry obywatel, czyli jaki? 

 Prawa obywatela oraz ich przestrzeganie przez państwo 

 Obowiązki obywateli wobec państwa i problem wywiązywania się z nich 

przez obywateli 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 wyjaśnienie pojęcia obywatelstwa (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Konstytucji RP na temat sposobów uzyskania obywatelstwa 

naszego państwa (analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie dwóch dróg do nadania obywatelstwa (mini wykład/rozmowa 

nauczająca), 
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 analiza fragmentu Konstytucji RP na temat wolności obywatelskich, praw 

politycznych, ekonomicznych i socjalnych przysługujących obywatelom 

(analiza tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 analiza fragmentu Konstytucji RP na temat obowiązków obywatelskich (analiza 

tekstu źródłowego/rozmowa nauczająca), 

 rozważania – Czy korzystanie z praw jest nagrodą za wywiązywanie się 

z obowiązków obywatelskich? (dyskusja), 

 rozważania – Kogo nazywamy dobrym obywatelem? Co to są cnoty 

obywatelskie? (dyskusja), 

 przedstawienie form uczestnictwa obywateli w demokratycznym życiu 

publicznym, wynikających z demokracji bezpośredniej oraz z demokracji 

pośredniej (udział w referendum, wyborach, akcjach poparcia lub protestach, 

zrzeszanie się) - (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 przedstawienie przykładów wpływu obywateli na decyzje władz – lokalnych, 

krajowych, europejskich (rozmowa nauczająca), 

 analiza danych statystycznych dotyczących frekwencji wyborczej w Polsce od 

1989 r. – w wyborach parlamentarnych, samorządowych, prezydenckich, do 

Parlamentu Europejskiego (analiza źródła statystycznego/rozmowa 

nauczająca), 

 rozważania – Dlaczego obywatele nie chcą uczestniczyć w życiu publicznym? 

(dyskusja), 

 rozważania – Na co powinniśmy zwracać uwagę czytając ulotki wyborcze? 

(dyskusja). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia pojęcie obywatelstwa, 

 przedstawia sposoby uzyskania oraz nadania obywatelstwa, 

 wymienia prawa i obowiązki obywateli, 

 wyjaśnia, kto zasługuje na miano dobrego obywatela, 

 przedstawia formy uczestnictwa obywateli w demokratycznym życiu 

publicznym, 
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 analizuje źródła statystyczne i tekstowe (odpowiednie materiały udostępnione 

w e-podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Porównaj frekwencję wyborczą (podczas ostatnich wyborów 

parlamentarnych) w Polsce i w kraju Twojego pobytu/zamieszkania. Wyjaśnij 

przyczyny podobieństw/różnic. 

 Wyjaśnij, jakie warunki muszą być spełnione, aby obywatele chcieli brać udział 

w życiu publicznym? 
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Wiedza o Polsce. Wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 6 

Naród i mniejszości narodowe 

 

Cel ogólny 

Poznanie definicji narodu w ujęciu historycznym, politycznym i etnicznym oraz 

pojęcia mniejszości narodowych i etnicznych, a także praw im przysługujących 

 

Treści 

 definicja narodu w ujęciu politycznym i etnicznym, 

 naród jako wspólnota historyczna, 

 mniejszości narodowe w Polsce, 

 mniejszości etniczne w Polsce. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Dwie drogi kształtowania się narodów 

 Nowożytna geneza narodu 

 Charakter narodowy i stereotypy narodowe 

 Aktywność społeczna młodego pokolenia 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 przedstawienie definicji narodu w ujęciu politycznym i etnicznym (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie rożnych dróg kształtowania się narodów i wynikającego z nich 

podziału na narody stare i młode (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 rozważania – Które z narodów europejskich można uznać za stare, a które za 

młode? (dyskusja), 

 charakterystyka czynników wpływających na kształtowanie się narodów 

w epoce nowożytnej (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 rozważania – Dlaczego narody dążą do stworzenia własnego państwa? 

(dyskusja), 
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 rozważania – Co to jest kultura narodowa i jakie są jej składniki? (dyskusja), 

 porównanie definicji mniejszości narodowych i etnicznych (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza danych statystycznych dotyczących liczebności mniejszości 

narodowych w Polsce przed i po drugiej wojnie światowej (analiza źródła 

statystycznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza danych statystycznych dotyczących liczebności mniejszości etnicznych 

w Polsce (analiza źródła statystycznego/rozmowa nauczająca), 

 analiza mapy przedstawiającej rozmieszczenie mniejszości narodowych 

i etnicznych w Polsce (praca z mapą/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie przyczyn zmian w liczebności i rozmieszczeniu mniejszości 

narodowych i etnicznych w Polsce (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 analiza praw przysługujących mniejszościom narodowym i etnicznym w Polsce 

– Konstytucja, odpowiednie ustawy (analiza tekstów źródłowych/rozmowa 

nauczająca), 

 rozważania – Czy istnieje charakter narodowy, jako zespół cech 

charakterystycznych dla danego narodu? (dyskusja), 

 rozważania – Obraz Polaka w Europie – pozytywny, czy negatywny? Czy jest on 

tożsamy z naszym własnym postrzeganiem siebie? (debata). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 przedstawia definicje narodu politycznego i narodu jako wspólnoty etnicznej, 

 podaje przykłady narodów politycznych i etnicznych, 

 wyjaśnia, co to jest kultura narodowa i wymienia jej składniki, 

 odróżnia mniejszości narodowe od mniejszości etnicznych, 

 wyjaśnia przyczyny zmian w liczebności i rozmieszczeniu mniejszości 

narodowych i etnicznych w Polsce, 

 wymienia prawa przysługujące mniejszościom narodowym i etnicznym, 

 analizuje źródła statystyczne, tekstowe, kartograficzne (odpowiednie 

materiały udostępnione w e-podręczniku). 
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Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Ustal, jakie stereotypy funkcjonują wśród Polaków na temat kraju, w którym 

mieszkasz/przebywasz. 

 Ustal, jakie stereotypy na temat Polaków funkcjonują wśród przedstawicieli 

narodów europejskich. Czy stereotyp Polaka uległ zmianie w ostatnim 

dziesięcioleciu? 

 Ustal, czy naród, pośród którego mieszkasz/przebywasz jest starym, czy 

młodym narodem? 
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Wiedza o Polsce. Wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum 

KARTA PROGRAMOWA 7 

 

Patriotyzm dzisiaj 

 

Cel ogólny 

Poznanie patriotycznych postaw Polaków w przeszłości i refleksja nad patriotyzmem 

dzisiaj – w czasie pokoju oraz refleksja nad postawami patriotycznymi Polaków 

przebywających za granicą 

 

Treści 

 patriotyzm w przeszłości, 

 patriotyzm dzisiaj, 

 patriotyzm na obczyźnie, 

 patriotyzm a nacjonalizm i szowinizm. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Ojczyzna mała i duża 

 Miłość do Ojczyzny w czasach zaborów i wojen oraz w okresie pokoju 

 Nacjonalizm i szowinizm – zaprzeczenie patriotyzmu 

 

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów 

 rozważania – Jak przejawiał się patriotyzm Polaków w czasach, gdy Polska była 

pozbawiona suwerenności? (dyskusja), 

 rozważania – Czy na miano patrioty zasługuje tylko ten, kto przelewa krew za 

Ojczyznę? (dyskusja), 

 przypomnienie historii polskiego godła, barw narodowych, hymnu (rozmowa 

nauczająca), 

 wyjaśnienie, jak przejawia się szacunek do polskich symboli narodowych 

(rozmowa nauczająca), 
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 zapoznanie z definicjami terminów: nacjonalizm, szowinizm, ksenofobia, 

kosmopolityzm oraz rozpoznawanie przejawów takich postaw na podstawie 

przykładów (mini wykład/rozmowa nauczająca), 

 wyjaśnienie różnicy między przejawami nacjonalizmu w XIX i w XX w. (mini 

wykład/rozmowa nauczająca), 

 rozważania – Czy łatwo być patriotą, przebywając na emigracji? (dyskusja), 

 przedstawienie współczesnych przejawów patriotyzmu wśród polskich 

emigrantów (rozmowa nauczająca), 

 porównanie współczesnych postaw patriotycznych Polaków i przedstawicieli 

innych narodów (dyskusja), 

 analizuje wypowiedzi znanych Polaków na temat patriotyzmu (analiza tekstów 

źródłowych), 

 analiza treści utworów Marka Grechuty Ojczyzna i Wolność (wspólne 

wysłuchanie piosenek/analiza ich treści/rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia. Uczeń: 

 wyjaśnia, na czym polega postawa patriotyczna w okresie wojny i pokoju, 

 podaje przykłady postaw patriotycznych z historii, literatury, filmu, 

 wyjaśnia pojęcia – ksenofobia, nacjonalizm, szowinizm, 

 ocenia przejawy nacjonalizmu i szowinizmu w XX w., 

 podaje przykłady postaw patriotycznych wśród polskich emigrantów, 

 analizuje źródła tekstowe (odpowiednie materiały udostępnione 

w podręczniku). 

 

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej 

 Rozważ – Czy mógłbym o sobie powiedzieć, że jestem patriotą? Przygotuj 

wypowiedź na te temat. 

 

 


