
1 

 

 

Grażyna Okła 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIEDZA O POLSCE 

Program historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie  

dla grupy wiekowej od 10 do 13 lat 

  



2 

 

SPIS  TREŚCI: 

1. ADRESACI I PRZEDMIOT PROGRAMU .............................................................................................. 3 

2. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU ..................................................................................................... 4 

3. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA ............................................................................................................ 6 

4. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA ................................................................................................. 7 

4.1. Historia .................................................................................................................................... 7 

4.2. Wiedza o społeczeństwie ........................................................................................................ 7 

4.3. Geografia ................................................................................................................................. 7 

5. TREŚCI NAUCZANIA .......................................................................................................................... 9 

5.1. Historia .................................................................................................................................... 9 

5.2. Wiedza o społeczeństwie ...................................................................................................... 11 

5.3. Geografia ............................................................................................................................... 11 

6. WAGI O REALIZACJI PROGRAMU ................................................................................................... 13 

7. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW PO ZREALIZOWANIU PROGRAMU Z WIEDZY O POLSCE DLA GRUPY 

WIEKOWEJ OD 10 DO 13: .............................................................................................................. 16 

7.1. Historia .................................................................................................................................. 16 

7.2. Wiedza o społeczeństwie ...................................................................................................... 18 

7.3. Geografia ............................................................................................................................... 19 

8. KARTY PROGRAMOWE .................................................................................................................. 21 

8.1. Historia .................................................................................................................................. 21 

8.2. Wiedza o społeczeństwie .................................................................................................... 126 

8.3. Geografia ............................................................................................................................. 143 

 

  



3 

 

1. ADRESACI I PRZEDMIOT PROGRAMU 

Program Wiedza o Polsce przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat 

i odpowiada wymogom Podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą 

(Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010) w zakresie treści kształcenia z historii, 

wiedzy o społeczeństwie i geografii. 

Program Wiedza o Polsce został tak zaprojektowany, by uczniowie nie tylko zdobywali 

wiedzę o przeszłości i polskiej kulturze, ale również poznawali środowisko geograficzne 

Polski oraz zainteresowali się jej życiem politycznym i społecznym. Szczególne miejsce 

w programie wyznaczono dziejom Polski, które odkrywają wspólne dla wszystkich Polaków 

doświadczenia historyczne oraz przybliżają trwałe wartości polskiego narodu i jego tradycji. 

Wiedza o krajobrazach Polski przygotowuje uczniów do dostrzegania w jej obrazie 

różnorodnych bogactw przyrodniczych. Poprzez ukazywanie warunków, w jakich żyją ludzie, i 

ich problemów umożliwia się uczniom prowadzenie rozważań i dyskusji na tematy dotyczące 

współczesnej Polski. 

Program Wiedza o Polsce większą uwagę zwraca na tworzenie u uczniów wyobrażeń 

(obrazów), gdyż przeszłość nie jest dostępna poznaniu bezpośredniemu. Niedostępna jest 

również uczniom obserwacja bezpośrednia zabytków, miejsc pamięci, krajobrazów 

współczesnej Polski. Tym samym istnieje uzasadniona konieczność odwoływania się 

w większym zakresie do poglądowych środków pośrednich, ilustracji, obrazów, map, 

schematów, wykresów, modeli. Zaproponowane w programie osiągnięcia uczniów nie 

wykraczają poza te zapisane w Podstawie programowej i pozwalają na wykorzystanie 

różnych źródeł informacji w celu bardziej skutecznego kształtowania specyficznych dla tego 

etapu edukacyjnego umiejętności. 

Program Wiedza o Polsce koncentruje się na wybranych wątkach, obrazach z przeszłości 

i współczesności, umożliwiając tym samym położenie większego nacisku na umiejętności, 

a w szczególności zachęca do rozwijania ciekawości u uczniów oraz zainteresowania ich 

Polską i jej dziedzictwem kulturowym. 
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2. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 

Struktura programu Wiedza o Polsce jest przejrzysta i składa się z dwóch głównych 

części. Pierwsza dotyczy koncepcji kształcenia w zakresie celów i treści oraz dydaktycznej 

organizacji procesu nauczania. Druga część zawiera zestaw kart programowych z historii (60), 

geografii (20) i wiedzy o społeczeństwie (10). 

Dobór treści kształcenia uwarunkowany jest zapisami Podstawy programowej i ma 

charakter selektywny. W zakresie historii Polski proponowana tematyka obejmuje zakres 

czasowy od powstania państwa polskiego do czasów współczesnych. W treściach 

dotyczących geografii można wyróżnić wybrane krajobrazy Polski oraz Warszawę i duże 

miasta, a także zabytki kultury narodowej. Z wiedzy o społeczeństwie przedmiotem poznania 

są instytucje systemu politycznego współczesnej Polski i obrazy dotyczące polskiej emigracji. 

Karta programowa wyznacza kierunek realizacji celów kształcenia programu nauczania 

i wymagań Podstawy programowej. Adresowana jest do nauczyciela. Karta programowa nie 

jest scenariuszem lekcji. Otwarta koncepcja karty programowej lepiej sprzyja projektowaniu 

ciekawych koncepcji lekcji, a zaprezentowane w niej różnorodne sytuacje dydaktyczne i ich 

organizacyjne rozwiązania pozwalają na dokonywanie wyborów z uwzględnieniem potrzeb  

i ograniczeń rzeczywistości szkolnej. 

W zakresie nauczania historii obowiązuje układ chronologiczny, co podyktowane jest 

potrzebą kształtowania pojęcia czasu i myślenia chronologicznego u uczniów na tym etapie 

edukacji. Historia zintegrowana z wiedzą o środowisku geograficznym i społecznym nabiera 

pełniejszego znaczenia oraz znajduje uzasadnienie w różnych wątkach tematycznych, na 

przykład w tych, które dotyczą symboli narodowych czy świąt państwowych i narodowych. 

Uczniowie w wieku od 10 do 13 lat charakteryzują się niezwykłą chłonnością umysłu  

i dociekliwością poznawczą. Ten etap kształcenia ma istotne znaczenie dla rozwijania 

wyobraźni oraz zainteresowań historycznych i społecznych, a także kształtowania 

podstawowych umiejętności i sprawności intelektualnych. 

Zgodnie z zapisami celów w Podstawie programowej poznawanie dziedzictwa 

kulturowego polskiej wspólnoty narodowej realizowane jest poprzez prezentację doniosłych 

w dziejach Polski wydarzeń, bohaterów narodowych, władców, uczonych oraz poprzez 

symbolikę narodową ważną dla każdego Polaka. Niezwykle istotne jest na tym etapie 
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kształcenia budowanie u uczniów przekonania o potrzebie zachowywania i podtrzymywania 

więzi z Polakami i Polską. 
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3. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA 

 Rozpoznawanie dorobku Polski i Polaków w polityce, gospodarce i kulturze. 

 Poznanie skutków konfliktów politycznych dla Polski. 

 Poznanie czynników sprzyjających i ograniczających rozwój Polski. 

 Dostrzeganie roli Kościoła w rozwoju politycznym i kulturowym Polski. 

 Poznanie wkładu Polski i Polaków do kultury europejskiej i światowej. 

 Ocenianie wkładu polskiej emigracji do dziedzictwa kulturowego Polski. 

 Poznanie III Rzeczypospolitej jako państwa demokratycznego. 

 Lokalizowanie czasowo-przestrzenne faktów i wydarzeń historycznych. 

 Lokalizowanie zjawisk w przestrzeni geograficznej. 

 Poznanie zróżnicowania środowiska przyrodniczego. 

 Poznanie dziedzictwa kulturowego regionów Polski. 

 Rozpoznawanie problemów społecznych we współczesnej Polsce. 

 Dostrzeganie związków między środowiskiem przyrodniczym a działalnością 

człowieka. 

 Rozpoznawanie polskiej symboliki narodowej. 

 Analizowanie i interpretowanie różnych źródeł informacji. 

 Pozyskiwanie informacji z różnych źródeł. 

 Akceptacja dla różnorodności kulturowej i tolerancja. 

 Uznanie dla ludzi walczących o wolność. 

 Gotowość do podtrzymywania więzi z Polakami i Polską. 

 Gotowość do podejmowania działań związanych z ochroną dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego Polski. 

  



7 

 

4. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA 

4.1. Historia 

Uczeń: 

 rozpoznaje dokonania władców polskich w polityce, gospodarce, kulturze, 

 poznaje unie polsko-litewskie i wielokulturowość Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 

 poznaje demokrację szlachecką i tolerancję religijną jako ważne osiągnięcia 

Rzeczypospolitej w XVI w., 

 rozpoznaje zabytki i miejsca upamiętniające wydarzenia i postaci historyczne, 

 wyjaśnia przyczyny i skutki polskich powstań narodowych, 

 rozpoznaje twórców kultury zasłużonych dla rozwoju życia narodowego XIX w., 

 wymienia zasłużonych Polaków w walce o niepodległość Polski, 

 rozpoznaje osiągnięcia II Rzeczypospolitej w polityce, gospodarce, kulturze, 

 poznaje skutki II wojny światowej i okupacji dla społeczeństwa polskiego, 

 rozpoznaje skutki rządów komunistycznych dla narodu polskiego, 

 poznaje przyczyny protestów społecznych i powstania opozycji demokratycznej 

w Polsce Ludowej, 

 poznaje uwarunkowania odzyskania suwerenności i budowy III Rzeczypospolitej. 

 

4.2. Wiedza o społeczeństwie 

Uczeń: 

 rozpoznaje instytucje systemu politycznego III Rzeczypospolitej, 

 poznaje polskie święta narodowe i państwowe, 

 poznaje przyczyny podtrzymywania przez Polonię więzi z Polską. 

 

4.3. Geografia 

Uczeń: 

 poznaje cechy środowiska przyrodniczego Polski, 

 rozpoznaje regiony przyrodnicze Polski, 

 rozpoznaje krajobrazy Polski, 

 rozpoznaje cechy klimatu Polski, 

 charakteryzuje ludność Polski, 
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 poznaje mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, 

 poznaje największe miasta Polski i ich atrakcje turystyczne, 

 poznaje formy ochrony przyrody i najważniejsze parki narodowe, 

 opisuje położenie Polski w Europie i Unii Europejskiej. 
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5. TREŚCI NAUCZANIA 

5.1. Historia 

 

1. Legendy o najdawniejszych dziejach Polski. 

2. Dlaczego Polska nazywa się Polską? 

3. W państwie Mieszka I. 

4. Zjazd gnieźnieński. 

5. Koronacja Bolesława Chrobrego. 

6. Podział państwa Bolesława Krzywoustego na dzielnice. 

7. Królestwo Polskie za Władysława Łokietka. 

8. Król Kazimierz zwany Wielkim. 

9. Założenie Akademii Krakowskiej. 

10. Uczta u Wierzynka. 

11. Unia Polski z Litwą. 

12. Bitwa pod Grunwaldem. 

13. Budownictwo gotyckie 

14. Co odkrył Mikołaj Kopernik? 

15. Na dworze królewskim Zygmuntów. 

16. Kultura w Polsce złotego wieku. 

17. Wieś i folwark szlachecki. 

18. Jak szlachta rządziła w Rzeczypospolitej? 

19. Na sejmie w Lublinie w 1569 r. 

20. Rzeczpospolita wielu wyznań i kultur. 

21. Jak szlachta króla wybierała? 

22. Potop szwedzki. 

23. Zwycięstwo pod Wiedniem w 1683 r. 

24. Pałac w Wilanowie w XVII w. 

25. Rzeczpospolita pod rządami Sasów. 

26. Warszawa za Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

27. Komisja Edukacji Narodowej. 

28. Konstytucja 3 maja. 
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29. Powstanie Tadeusza Kościuszki. 

30. Koniec niepodległej Rzeczypospolitej. 

31. Walka o wolność u boku Napoleona. 

32. Książę Józef Poniatowski. 

33. Powstanie listopadowe. 

34. Powstanie styczniowe. 

35. Walka o polskość w zaborze pruskim. 

36. Kultura polska w zaborze rosyjskim. 

37. Kultura polska w Galicji. 

38. Polacy na emigracji w XIX w. 

39. Jak Polska odzyskała niepodległość? 

40. W odrodzonej Rzeczypospolitej. 

41. Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. 

42. Wielkie budowy II Rzeczypospolitej. 

43. Kultura II Rzeczypospolitej. 

44. Obrona Polski we wrześniu 1939 r. 

45. Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką. 

46. Polskie Państwo Podziemne. 

47. Polscy Żydzi pod okupacją niemiecką. 

48. Powstanie warszawskie. 

49. Polscy żołnierze walczą na frontach II wojny światowej. 

50. Polska po II wojnie światowej. 

51. Odbudowa kraju po wojnie. 

52. Stalinizm w Polsce. 

53. Polski Październik 1956 r. 

54. Radio Wolna Europa. 

55. Budowa Huty Katowice. 

56. Jan Paweł II z pielgrzymką do Ojczyzny. 

57. Polski Sierpień 1980 r. 

58. Wprowadzenie stanu wojennego. 

59. Okrągły Stół i wybory w Polsce. 
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60. Polska w Europie i Unii Europejskiej. 

5.2. Wiedza o społeczeństwie 

1. Współczesna Polska. 

2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Polski parlament. 

5. Czym się zajmuje rząd polski? 

6. Co to znaczy być Polakiem? 

7. Jak Polacy żyjący za granicą podtrzymują więź z Polską? 

8. Dlaczego Polacy wyjeżdżają za granicę? 

9. Polskie święta narodowe i państwowe. 

10. Grób Nieznanego Żołnierza. 

 

5.3. Geografia 

 

1. Polska na mapie Europy. 

2. Regiony w Polsce. 

3. Nad Bałtykiem. 

4. W górach nad Morskim Okiem. 

5. Klimat Polski. 

6. Wieś wielkopolska w różnych porach roku. 

7. Ludność Polski. 

8. Warszawa stolicą Polski. 

9. Na Wawelu w Krakowie. 

10. Na jarmarku dominikańskim w Gdańsku. 

11. Na targach w Poznaniu. 

12. Żubry w Puszczy Białowieskiej. 

13. W Wieliczce. 

14. Świętokrzyski Park Narodowy. 

15. Tradycyjne potrawy kuchni polskiej. 

16. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. 
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17. Mapa wielokulturowego miasta. 

18. Jak się w Polsce rozwiązuje problem ubóstwa? 

19. Jak się w Polsce znajduje pracę? 

20. Podróżujemy po Europie. 
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6. WAGI O REALIZACJI PROGRAMU 

Program Wiedza o Polsce zdecydowanie mocniej akcentuje potrzebę ukierunkowania 

nauczania na osiągnięcia uczniów. Pełnią one ważną funkcję. Usprawniają kierowanie 

procesem nauczania, porządkują nauczanie oraz nadają mu charakter działania celowego 

i zamierzonego. 

Osiągnięcia uczniów zostały wyszczególnione w kartach programowych i ściśle 

powiązane z zapisami Podstawy programowej. W określaniu ich kierowano się zasadą 

realizmu dydaktycznego w celu zapobieżenia przeładowaniu programu nauczania. 

W karcie programowej zostały zaprojektowane procedury osiągania celów, które 

obejmują treści nauczania oraz metody i środki dydaktyczne. Wielość i różnorodność 

proponowanych treści i rozwiązań dydaktycznych jest celowym działaniem, by umożliwić 

nauczycielowi dokonywanie wyborów i tworzenie własnej, niepowtarzalnej praktyki 

nauczania. O tym, które zagadnienia uprzywilejować, a które poddać selekcji, zdecyduje 

nauczyciel, pamiętając o wymogu realizacji zapisanych w programie osiągnięć uczniów. 

O wyborze metod nauczania i środków dydaktycznych decyduje wiele czynników. 

Promowanie metod aktywizujących nie oznacza, że z nauczania dzieci w wieku od 10 do 13 

lat należy wyeliminować metody oparte na słowie. Barwne i żywe opowiadanie jest metodą 

bardzo pożyteczną na tym etapie edukacji. Opowieść historyczna zaspokaja ciekawość 

uczniów oraz odwołuje się do emocji i sprzyja wywoływaniu u nich określonych nastawień 

uczuciowych do faktów lub postaci historycznych, zwłaszcza tych, które sprzyjają realizacji 

pożądanych celów wychowawczych (np. dumy narodowej). Opowiadanie nie może być zbyt 

długie (3–5 minut) i najlepiej, jeśli powiązane jest z pokazem, opisem lub rozmową 

nauczającą. Opis jest również podstawową metodą na tym etapie edukacji i towarzyszy mu 

zazwyczaj pokaz. Proponowane w kartach programowych środki dydaktyczne, np. ilustracje, 

schematy, rysunki, zawsze wymagają demonstracji, by uczeń był w stanie wykształcić w sobie 

poprawne o danym obiekcie lub zjawisku wyobrażenie. 

W kartach programowych w opisie procedur osiągania celów wyeksponowana jest 

najczęściej jedna wiodąca metoda, gdyż taka forma zapisu jest praktykowana w dydaktyce. 

Proponuje się więc podbudowanie jej innymi towarzyszącymi metodami lub środkami 

dydaktycznymi, np. filmem, obrazami itd. 
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Rekomendowana w programie metoda rozmowy nauczającej (pogadanki) dotyczy żywej 

rozmowy nauczyciela z uczniami, w której nauczyciel jest współrozmówcą i również 

odpowiada na pytania uczniów. Przy stosowaniu tej metody, podbudowanej środkami 

dydaktycznymi, należałoby podążać w kierunku umożliwiania uczniom zadawania pytań. 

Praca pod kierunkiem najbardziej sprzyja uczeniu się różnorodnych umiejętności. Oparta 

jest na działaniu i wykonywaniu przez uczniów różnych zadań z wykorzystaniem rozmaitych 

materiałów, np. tekstów źródłowych, ilustracji, map, danych statystycznych itd. 

W kartach programowych wyeksponowana została metoda pracy z mapą, zarówno na 

lekcjach historii, jak i geografii. Na tym etapie edukacyjnym najbardziej przydatne są mapy 

przekrojowe, gdyż ich treści odpowiadają tematowi lekcji, i zalecane jest stosowanie 

sygnatur obrazkowych, by ułatwić uczniom opanowanie umiejętności czytania mapy. 

W programie proponuje się opracowanie odrębnych map dla tego etapu kształcenia 

i zamieszczenie ich w e-podręczniku. 

Program Wiedzy o Polsce stwarza również możliwości stosowania poglądowości opartej 

na działaniu uczniów. Chodzi tu przede wszystkim o różne działania plastyczne i techniczne, 

takie jak rysowanie, kolorowanie, budowanie itd. Program zawiera wiele tematów 

umożliwiających stosowanie metod opartych na działaniu uczniów (np. symbole narodowe, 

zamek, gród, środki lokomocji, narzędzia, mieszkania itd.). O wyborze treści historycznych 

czy geograficznych powinien jednak zdecydować nauczyciel, uwzględniając zainteresowania 

uczniów. 

Na tym etapie edukacji za szczególnie wartościową należałoby uznać metodę projektu 

i portfolio. Projekt może być wykonywany przez całą klasę, w grupach lub indywidualnie. 

W zasygnalizowanych w programie tematach projektów uczniowskich brano pod uwagę 

celowość proponowanego postępowania dydaktycznego i jego użyteczność. 

W kartach programowych odnotowano również przykłady gier dydaktycznych 

(symulacji). Nie podejmowano natomiast kwestii technik nauczania, których wielość 

i różnorodność zawiera repertuar metod nauczania każdego nauczyciela i które – co 

charakterystyczne – występują pod odmiennymi nazwami w dydaktykach poszczególnych 

krajów (np. drzewko decyzyjne, sześć myślących kapeluszy). Nie można oddzielić metod 

i technik nauczania od środków dydaktycznych. Wiadomo, że w nauczaniu metodami 

aktywizującymi potrzebne są różnego rodzaju mapy, obrazy, ilustracje, teksty źródłowe 
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i popularnonaukowe itd. Stanowią one również podstawę do kształtowania pojęć z zakresu 

historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie. Należałoby apelować o opracowanie 

i udostępnienie w e-podręczniku wielojęzycznego zestawu podstawowych pojęć, w celu 

ułatwienia uczniom opanowania sprawności ich stosowania w różnych sytuacjach 

poznawczych (używanie pojęć w wypowiedziach). Warto odnotować, że na tym etapie 

nauczania nie wymaga się od uczniów definiowania pojęć, gdyż przerasta to ich możliwości 

rozwoju intelektualnego. 

Realizacji programu najlepiej służy wielość i różnorodność metod. Nie należy jednak 

zapominać, czym jest Wiedza o Polsce i że historia jest opowieścią, a zadaniem szkoły jest 

nauczanie słuchania i mówienia w języku polskim. 
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7. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW PO ZREALIZOWANIU PROGRAMU Z WIEDZY O POLSCE DLA 

GRUPY WIEKOWEJ OD 10 DO 13:  

 

7.1. Historia 

Uczeń: 

o wymienia legendarnych przodków Mieszka I, 

o wyjaśnia pochodzenie nazwy „Polska”, 

o sytuuje w czasie panowanie Mieszka I i Bolesława Chrobrego, 

o wskazuje przyczyny i wymienia skutki przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę, 

o opisuje misję św. Wojciecha, 

o uzasadnia, że zjazd gnieźnieński był ważnym wydarzeniem w ówczesnej Europie, 

o wyjaśnia, dlaczego Bolesław Chrobry zabiegał o koronę królewską, 

o wyjaśnia, jak doszło do rozbicia państwa polskiego na dzielnice, 

o opisuje zasługi Władysława Łokietka w zjednoczeniu i przywróceniu Królestwa 

Polskiego, 

o opisuje Kazimierza Wielkiego jako dobrego gospodarza, 

o wymienia utworzenie Akademii Krakowskiej jako osiągnięcie Kazimierza Wielkiego, 

o wyjaśnia przyczyny i skutki zawarcia unii polsko-litewskiej w 1385 r., 

o wymienia zasługi Jadwigi dla kultury polskiej, 

o opisuje przyczyny i skutki bitwy pod Grunwaldem, 

o rozpoznaje Kościół Mariacki i ołtarz Wita Stwosza jako zabytki stylu gotyckiego, 

o opisuje studia dokonania Mikołaja Kopernika, 

o opisuje życie dworskie na Wawelu w XVI w., 

o rozpoznaje arcydzieła literatury polskiej XVI w., 

o opisuje dwór szlachecki i folwark pańszczyźniany, 

o opisuje prawa i obowiązki szlachcica wobec państwa, 

o charakteryzuje zasady demokracji szlacheckiej, 

o pokazuje na mapie postanowienia unii lubelskiej, 

o opisuje Rzeczypospolitą Obojga Narodów jako państwo wielu wyznań i kultur, 

o wyjaśnia, na czym polegała wolna elekcja, 

o opisuje obronę Częstochowy i zasługi Stefana Czarnieckiego w wojnie ze Szwedami, 
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o opisuje wyprawę wiedeńską Jana III Sobieskiego, 

o rozpoznaje pałac w Wilanowie jako barokową rezydencję króla Jana III Sobieskiego, 

o wyjaśnia przyczyny osłabienia Rzeczypospolitej za panowania królów saskich, 

o opisuje zasługi króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dla kultury polskiej, 

o charakteryzuje działalność Komisji Edukacji Narodowej, 

o podaje przykłady naprawy Rzeczypospolitej w XVIII w., 

o opowiada o powstaniu kościuszkowskim i Tadeuszu Kościuszce, 

o wyjaśnia przyczyny rozbiorów i upadku państwa polskiego, 

o przedstawia zasługi Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego, 

o wymienia zasługi księcia Józefa Poniatowskiego w walce o niepodległość, 

o opisuje przyczyny i skutki powstania listopadowego i styczniowego, 

o podaje przykłady prześladowania Polaków w zaborze pruskim, 

o wyjaśnia na czym polegała rusyfikacja w zaborze rosyjskim, 

o rozpoznaje dokonania Henryka Sienkiewicza, Stanisława Moniuszki, Jana Matejki 

i Stanisława Wyspiańskiego dla kultury polskiej w XIX w., 

o podaje przykłady emigracji politycznej i zarobkowej Polaków w XIX w., 

o wymienia zasłużonych dla nauki i kultury Polaków na emigracji, 

o opisuje okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę, 

o opowiada o zasługach Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego dla państwa 

polskiego, 

o wskazuje na mapie granice II Rzeczypospolitej i jej sąsiadów, 

o wymienia mniejszości narodowe w II Rzeczypospolitej, 

o rozpoznaje osiągnięcia gospodarcze II Rzeczypospolitej, 

o wymienia osiągnięcia II Rzeczypospolitej w nauce i kulturze, 

o przedstawia przyczyny agresji niemieckiej na Polskę w 1939 r., 

o wymienia formy prześladowania Polaków pod okupacją niemiecką i sowiecką, 

o wyjaśnia co stało się w Katyniu i co symbolizuje Katyń, 

o opisuje formy oporu społeczeństwa wobec okupantów, 

o podaje przykłady form oporu i walki Żydów wobec polityki represji i zagłady, 

o podaje przyczyny i skutki powstania warszawskiego, 

o pokazuje na mapie szlaki bojowe żołnierzy polskich i ich najważniejsze bitwy, 
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o opowiada o zasługach i powojennych losach Władysława Andersa i Stanisława 

Maczka, 

o pokazuje na mapie granice Polski po II wojnie światowej, 

o opisuje objęcie władzy przez komunistów w Polsce, 

o charakteryzuje odbudowę kraju ze zniszczeń wojennych, 

o podaje przykłady uzależnienia Polski od ZSRR, 

o podaje przykłady walki władz komunistycznych z Kościołem w Polsce, 

o wyjaśnia powody protestu społecznego w Poznaniu 1956 r., 

o opisuje, co zyskali Polacy na dojściu do władzy Władysława Gomułki, 

o wyjaśnia jaką rolę pełniło Radio Wolna Europa w komunistycznej Polsce, 

o wyjaśnia powody protestów społecznych w 1970 r. i 1976 r., 

o podaje przykłady ożywienia gospodarczego za Edwarda Gierka, 

o opisuje postawy Polaków wobec wyboru Karola Wojtyły na papieża, 

o opisuje okoliczności powstania Solidarności i jej wpływ na upadek komunizmu 

w Polsce, 

o opisuje wprowadzenie stanu wojennego w 1981 r. i jego skutki, 

o opisuje Okrągły Stół i wybory w Polsce w 1989 r., 

o opisuje wstąpienie Polski do NATO i Unii Europejskiej, 

 

7.2. Wiedza o społeczeństwie 

Uczeń: 

o rozpoznaje polskie symbole narodowe, 

o opisuje Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., 

o opisuje uprawnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

o rozpoznaje polskich prezydentów od 1989 r., 

o opisuje polski parlament jako władzę ustawodawczą, 

o opisuje rolę Premiera rządu i zadania polskiego rządy, 

o wymienia, jakie czynniki decydują o przynależności narodowej, 

o pokazuje na mapie największe skupiska Polaków na świecie, 

o podaje przykłady podtrzymywanie więzi Polonii z Polską, 

o opisuje przyczyny polskiej emigracji po 1989 r., 
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o wymienia najważniejsze polskie święta narodowe i państwowe, 

o opowiada o Grobie Nieznanego Żołnierza jako miejscu ważnym dla polskiej 

pamięci narodowej. 

 

7.3. Geografia 

Uczeń: 

o opisuje położenie Polski i jej granice oraz sąsiadów, 

o wymienia, jakimi cechami różnią się regiony w Polsce, 

o opisuje środowisko geograficzne regionu i tradycje regionalne, 

o rozpoznaje regiony przyrodnicze i wskazuje je na mapie, 

o charakteryzuje Morze Bałtyckie, 

o opisuje krajobraz wysokogórski na przykładzie Tatr, 

o opisuje cechy klimatu Polski, 

o opisuje krajobraz wiejski i rolniczy na przykładzie wsi wielkopolskiej, 

o opisuje wybrane krajobrazy w różnych porach roku, 

o opowiada o rozmieszczeniu ludności w Polsce na podstawie mapy, 

o pokazuje na mapie największe miasta Polski, 

o rozpoznaje najważniejsze funkcje Warszawy, 

o rozpoznaje zabytki Warszawy, Krakowa, Gdańska, Poznania, 

o wyjaśnia czym są Międzynarodowe Targi Poznańskie i Jarmark Dominikański 

w Gdańsku, 

o opisuje dziedzictwo przyrodnicze Polski na przykładzie Białowieskiego Parku 

Narodowego i Świętokrzyskiego Parku Narodowego, 

o opisuje kopalnię soli w Wieliczce jako przykład cennego zabytku i atrakcji 

turystycznej, 

o wymienia tradycyjne potrawy polskiej kuchni, 

o wymienia mniejszości narodowe i etniczne mieszkające w Polsce, 

o charakteryzuje kulturę wybranej mniejszości narodowej lub etnicznej, 

o wymienia cechy polskiej wielokulturowości, 

o rozpoznaje ubóstwo jako problem społeczny w Polsce, 

o wymienia sposoby poszukiwania pracy w Polsce, 
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o opisuje położenie Polski w Unii Europejskiej, 

o pokazuje na mapie przebieg wschodniej granicy Unii Europejskiej, 

o pokazuje na mapie połączenia kolejowe, drogowe i lotnicze z Polski z innymi krajami. 

  



21 

 

8. KARTY PROGRAMOWE 

8.1. Historia 

1. Legendy o najdawniejszych dziejach Polski. 

 

Cel ogólny: 

Poznanie początków państwowości polskiej na podstawie legend 

 

Treści: 

 Jak powstało państwo polskie? 

 Legenda o Lechu, Czechu i Rusie. 

 Legenda o Popielu i Piaście. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Początki państwa polskiego w legendach. 

 Legendarni przodkowie Mieszka I. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Wyjaśnienie, dlaczego historycy mają trudności z odtworzeniem początków 

powstania państwa polskiego – (opowiadanie). 

o Opisanie legendarnych założycieli państw słowiańskich oraz wyjaśnienie pochodzenia 

godła Polski i nazwy „Gniezno” – tekst legendy wraz z ilustracją i mapą Ziemie polskie 

do X w. w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie legendarnych postaci Popiela i Piasta oraz opisanie uroczystości 

postrzyżyn Siemowita – tekst legendy wraz z ilustracją i mapą Ziemie polskie do 

X w. w e-podręczniku – (opowiadanie, rozmowa nauczająca). 

o Przedstawienie Siemowita, Lestka i Siemomysła jako legendarnych przodków Mieszka 

I – tablica Rodowód Piastów w e-podręczniku – (pokaz, opis). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 charakteryzuje legendarne postaci Lecha, Popiela i Piasta, 

 pokazuje na mapie Gniezno, Kruszwicę, j. Gopło, 
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 wymienia legendarnych przodków Mieszka I. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Narysuj, jak sobie wyobrażasz Siemowita z legendy o Piaście Kołodzieju. 

 

Praca domowa: 

Na podstawie legendy o Piaście Kołodzieju sporządź jadłospis Piasta. 

 

Materiały: 

1. M. Orłoń, J. Tyszkiewicz, Legendy i podania polskie, Warszawa 1985 (fragmenty legend o 

Lechu i białym orle, Książę Popiel i myszy, O Piaście Kołodzieju i tajemniczych wędrowcach). 

2. Ilustracje (3) do legend o Lechu (z gniazdem orła), Popielu i Piaście. 

3. Mapa Ziemie polskie do X w. (schemat). 

4. Tablica. Rodowód Piastów (Piast, Siemowit, Lestek, Siemomysł, Mieszko). 

 

2. Dlaczego Polska nazywa się Polską? 

 

Cel ogólny: 

Wyjaśnienie znaczącej roli plemienia Polan w budowaniu państwowości polskiej. 

 

Treści: 

 Plemiona polskie. 

 Polanie i ich grody. 

 Jednoczenie plemion polskich. 

 Pochodzenie nazwy „Polska”. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Początki państwa polskiego. 

 Jak powstało państwo polskie? 

 Od państwa Polan do państwa polskiego. 
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Proponowane procedury osiągania celów: 

o Pokazanie na mapie najważniejszych plemion na ziemiach polskich – mapa Plemiona 

na ziemiach polskich w X w. w e-podręczniku – (praca z mapą). 

o Charakterystyka plemienia Polan i wyjaśnienie pochodzenia jego nazwy od pól 

uprawnych – (praca pod kierunkiem). 

o Pokazanie na mapie głównych grodów plemienia Polan – mapa Plemiona na ziemiach 

polskich w X w. w e-podręczniku – (praca z mapą). 

o Pokazanie wiodącej roli Polan w jednoczeniu plemion – (opowiadanie). 

o Wyjaśnienie pochodzenia nazwy „Polska” od nazwy plemienia Polan – (rozmowa 

nauczająca). 

o Odczytanie z linii chronologicznej, w którym wieku dokonywało się jednoczenie 

plemion polskich – linia czasu w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 określa położenie najważniejszych plemion polskich, 

 wyjaśnia pochodzenie nazwy „Polska”, 

 wyjaśnia, dlaczego dzięki Polanom powstało państwo polskie. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Zaznacz na mapie konturowej cztery plemiona i wpisz nazwy grodów, które stanowiły 

siedzibę władz plemienia. 

 

Praca domowa: 

Ułóż krzyżówkę. Hasłem jest nazwa grodu plemienia Polan. 

 

Materiały: 

1. Mapy. Plemiona na ziemiach polskich w X w./ Ziemie polskie do X w. 

2. Linia chronologiczna – panowanie Siemowita, Lestka, Siemomysła, Mieszka I (X w.). 

 

 

 



24 

 

3. W państwie Mieszka I 

 

Cel ogólny: 

Wyjaśnienie znaczenia przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę w X w. 

 

Treści: 

 Mieszko I historycznym władcą Polski. 

 Terytorium i sąsiedzi państwa polskiego. 

 Drużyna książęca. 

 Przyjęcie chrześcijaństwa przez Polskę. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Polska w czasach Mieszka I. 

 Mieszko I przyjmuje wiarę chrześcijańską. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie Mieszka I jako pierwszego historycznego władcy polskiego 

– (opowiadanie). 

o Usytuowanie w czasie panowania Mieszka I – linia chronologiczna w e-podręczniku 

– (praca pod kierunkiem). 

o Pokazanie sąsiadów Polski i jej rozwoju terytorialnego za panowania Mieszka I 

– mapa Państwo polskie w X w. w e-podręczniku – (praca z mapą). 

o Przedstawienie, jak zorganizowana była drużyna – ilustracje i relacja Ibrahima ibn 

Jakuba w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie przyczyn i skutków przyjęcia wiary chrześcijańskiej przez Mieszka I  

– (rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 sytuuje w czasie panowanie Mieszka I, 

 określa obszar państwa Mieszka I, 
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 wyjaśnia, jakie korzyści przyniosła państwu polskiemu decyzja Mieszka I o przyjęciu 

chrztu. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Opisz, jak Jan Matejko przedstawił Mieszka I. Zwróć uwagę na krzyż i miecz. Dlaczego zostały 

one tak mocno wyeksponowane na portrecie Mieszka I? 

 

Praca domowa: 

Narysuj linię chronologiczną i zaznacz na niej datę przyjęcia chrztu przez Mieszka I. 

 

Materiały: 

1. Jan Matejko, Mieszko I. 

2. Sz. Kobyliński, Tajemnice pocztu Matejki, Warszawa 1989. 

3. Linia chronologiczna (panowanie Mieszka I). 

5. Relacja Ibrahima ibn Jakuba – opis drużyny Mieszka I (fragment). 

6. Mapa Państwo polskie w X w. 

 

4. Zjazd gnieźnieński – 1000 r. 

 

Cel ogólny: 

Wyjaśnienie znaczenia zjazdu gnieźnieńskiego dla państwa polskiego. 

 

Treści: 

 Bolesław Chrobry. 

 Wyprawa misyjna biskupa Wojciecha. 

 Gród gnieźnieński. 

 Zjazd w Gnieźnie. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Panowanie Bolesława Chrobrego. 

 Państwo Bolesława Chrobrego. 
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 Bolesław Chrobry zaprasza cesarza Ottona III do Gniezna. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie Bolesława Chrobrego i usytuowanie w czasie jego panowania – linia 

chronologiczna w e-podręczniku – (opowiadanie, praca pod kierunkiem). 

o Opisanie grodu gnieźnieńskiego – ilustracja wraz z opisem w e-podręczniku – (pokaz, 

praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie biskupa Wojciecha i jego wyprawy misyjnej – mapa Polska za 

Bolesława Chrobrego – (opowiadanie, praca z mapą). 

o Wyjaśnienie, dlaczego Bolesław Chrobry zaprosił do Gniezna cesarza Ottona III 

– mapa Polska za Bolesława Chrobrego – (opowiadanie, rozmowa nauczająca, praca 

z mapą). 

o Opisanie przebiegu zjazdu gnieźnieńskiego – analiza relacji Galla Anonima – tekst w e-

podręczniku – (opowiadanie, praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, jakie znaczenie dla Polski miał zjazd gnieźnieński zorganizowany przez 

Bolesława Chrobrego – (rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 Wyjaśnia znaczenie misji biskupa Wojciecha dla państwa polskiego. 

 Uzasadnia, że zjazd gnieźnieński był ważnym wydarzeniem w ówczesnej Europie. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Wykaż, podając przykłady, że za panowania Bolesława Chrobrego umocnił się Kościół w 

Polsce. 

 

Praca domowa: 

Obejrzyj uważnie portret Bolesława Chrobrego i zwróć uwagę na włócznię. Podaj, do jakiego 

wydarzenia nawiązuje Jan Matejko, przedstawiając z włócznią Bolesława Chrobrego. 

Uzasadnij, dlaczego. 
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Materiały: 

1. Portret Bolesława Chrobrego Jana Matejki. 

2. Gród gnieźnieński – ilustracja z opisem. 

3. Mapa. Polska za Bolesława Chrobrego/ Europa w X w. (schemat). 

4. Tekst źródłowy (fragmenty) – relacja Galla Anonima dotycząca zjazdu gnieźnieńskiego. 

 

5. Koronacja Bolesława Chrobrego – 1025 r. 

 

Cel ogólny: 

Wyjaśnienie znaczenia korony królewskiej dla Bolesława Chrobrego i państwa polskiego. 

 

Treści: 

 Starania Bolesława Chrobrego o koronę królewską. 

 Ceremonia koronacji. 

 Insygnia koronacyjne. 

 Znaczenie koronacji. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Dlaczego Bolesław Chrobry zabiegał o koronę królewską? 

 Znaczenie korony królewskiej w średniowieczu. 

 Ceremonia koronacji w średniowieczu. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Wyjaśnienie, że Bolesław Chrobry potrzebował zgody papieża i cesarza na koronację 

– (opowiadanie). 

o Przedstawienie starań Bolesława Chrobrego o koronę królewską – odwołanie się do 

przykładu symbolicznej koronacji na zjeździe gnieźnieńskim – (rozmowa nauczająca). 

o Przedstawienie wojen Bolesława Chrobrego z Niemcami jako czynnika 

niesprzyjającego uzyskaniu korony królewskiej – mapa Polska za Bolesława 

Chrobrego w e-podręczniku – (rozmowa nauczająca, praca z mapą). 



28 

 

o Wyjaśnienie, w jakich okolicznościach Bolesław Chrobry uzyskał zgodę papieża na 

koronację – (opowiadanie). 

o Opisanie ceremonii koronacji i wskazanie jej religijnego charakteru (pochodzenia 

władzy od Boga) – tekst w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Opisanie insygniów koronacyjnych – ilustracje w e-podręczniku – (pokaz i opis). 

o Wyjaśnienie znaczenia koronacji dla utrwalenia jedności państwa, umocnienia pozycji 

Polski wśród państw chrześcijańskich, wzmocnienia władzy panującego wobec innych 

książąt i poddanych – (rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 Wyjaśnia, dlaczego Bolesław Chrobry zabiegał o koronę królewską. 

 Wyjaśnia, czym była i co oznaczała koronacja Bolesława Chrobrego. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Na podstawie opisu w podręczniku spróbuj narysować koronę Bolesława Chrobrego. 

 

Praca domowa: 

Narysuj linię chronologiczną i zaznacz na niej zjazd gnieźnieński i koronację Bolesława 

Chrobrego. 

 

Materiały: 

1. Portret Bolesława Chrobrego Jana Matejki. 

2. Koronacja pierwszego króla R.P. Jana Matejki. 

3. Mapa. Polska za Bolesława Chrobrego. 

4. Ceremonia koronacji – tekst. 

5. Insygnia koronacyjne – rysunek. 

 

6. Podział państwa Bolesława Krzywoustego na dzielnice – 1138 r. 

 

Cel ogólny: 

Poznanie przyczyn i następstw rozbicia państwa polskiego na dzielnice. 
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Treści: 

 Bolesław Krzywousty. 

 Rozwój terytorialny państwa. 

 Testament Krzywoustego. 

 Rozbicie dzielnicowe. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Panowanie Bolesława Krzywoustego. 

 Podział Polski na dzielnice. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie Bolesława Krzywoustego i usytuowanie w czasie jego panowania – 

linia chronologiczna w e-podręczniku, portret Jana Matejki – (praca pod kierunkiem). 

o Pokazanie na mapie terytorium państwa polskiego za panowania Bolesława 

Krzywoustego, ze wskazaniem ziem przyłączonych – mapa Polska za panowania 

Bolesława Krzywoustego w e-podręczniku – (praca z mapą, rozmowa nauczająca). 

o Opisanie, jaką decyzję podjął Bolesław Krzywousty w sprawie następstwa tronu 

– schemat genealogiczny (synowie Krzywoustego) w e-podręczniku i pokazanie 

poszczególnych dzielnic na mapie Podział Polski na dzielnice w e-podręczniku – (praca 

z mapą). 

o Wyjaśnienie przyczyn rozdrobienia i powstania samodzielnych, odrębnych księstw 

– (opowiadanie, rozmowa nauczająca). 

o Opisanie skutków rozbicia dzielnicowego na mapie Polska w XIII w. w e-podręczniku 

– (praca pod kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 Wyjaśnia, jak doszło do rozbicia państwa polskiego na dzielnice. 

 Wymienia charakterystyczne cechy rozbicia dzielnicowego. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Sporządź wykaz zalet i wad rozbicia dzielnicowego. Podaj co najmniej po jednym przykładzie. 
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Praca domowa: 

Oblicz, ile lat trwało rozbicie dzielnicowe. Narysuj linię chronologiczną i zaznacz na niej okres 

rozbicia dzielnicowego. 

 

Materiały: 

1. Portret Bolesława Krzywoustego Jana Matejki. 

2. Mapy. Polska za panowania Bolesława Krzywoustego/ Podział Polski na dzielnice/ Polska 

w XIII w. 

3. Linia chronologiczna (panowanie Bolesława Krzywoustego). 

4. Schemat genealogiczny – synowie Bolesława Krzywoustego. 

 

7. Królestwo Polskie za Władysława Łokietka 

 

Cel ogólny: 

Wykazanie znaczącej roli Władysława Łokietka w odbudowie państwa polskiego. 

 

Treści: 

 Władysław Łokietek. 

 Terytorium zjednoczonego państwa. 

 Koronacja Władysława Łokietka. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Zjednoczenie państwa polskiego. 

 Koronacja Władysława Łokietka. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie Władysława Łokietka – portret Jana Matejki w e-podręczniku 

– i usytuowanie w czasie jego panowania – linia chronologiczna w e-podręczniku 

– (pokaz, opis, praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie na mapie obszaru Polski zjednoczonego przez Władysława Łokietka 

– mapa Królestwo Polskie za panowania Łokietka w e-podręczniku – (praca z mapą). 
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o Pokazanie na mapie terytoriów, jakie Polska utraciła za panowania Władysława 

Łokietka – (praca z mapą) – oraz pokazanie Państwa Zakonu Krzyżackiego 

i wyjaśnienie, kim byli Krzyżacy – tekst i ilustracja w e-podręczniku – (praca pod 

kierunkiem). 

o Opisanie koronacji Władysława Łokietka – relacja Jana Długosza Roczniki – (praca pod 

kierunkiem, rozmowa nauczająca/lub opowiadanie). 

o Przedstawienie Szczerbca – miecza koronacyjnego królów polskich – ilustracja  

w e-podręczniku wraz z opisem – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, dlaczego koronacja Władysława Łokietka miała miejsce w Krakowie,  

a nie w Gnieźnie – (rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 Pokazuje na mapie granice Królestwa Polskiego za panowania Władysława Łokietka. 

 Dostrzega zasługi Władysława Łokietka w zjednoczeniu i przywróceniu Królestwa 

Polskiego. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Wymień, jakie dwie wielkie dzielnice zjednoczył Władysław Łokietek. 

Oblicz, ile lat upłynęło od koronacji Bolesława Chrobrego do koronacji Władysława Łokietka. 

 

Praca domowa: 

Na schematycznym planie Krakowa zaznacz katedrę, w której koronował się Władysław 

Łokietek. 

 

Materiały: 

1. Mapa. Królestwo Polskie za panowania Władysława Łokietka. 

2. Koronacja Władysława Łokietka – relacja Jana Długosza, Roczniki… (fragment) i ilustracja 

(np. rys. K. Alchimowicza w: J. Centkowski, Niezłomny władca. Władysław Łokietek, 

Warszawa 1978). 

3. Szczerbiec – ilustracja. 
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8. Król Kazimierz zwany Wielkim 

 

Cel ogólny: 

Poznanie osiągnięć Kazimierza Wielkiego w polityce wewnętrznej i zagranicznej. 

 

Treści: 

 Kazimierz Wielki. 

 Reformy w gospodarce. 

 Rozwój osadnictwa żydowskiego. 

 Sporządzenie spisu praw. 

 Rozwój terytorialny państwa. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Państwo Kazimierza Wielkiego. 

 Odbudowa Polski za Kazimierza Wielkiego. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie Kazimierza Wielkiego i usytuowanie na osi chronologicznej czasu jego 

panowania – (opowiadanie, praca pod kierunkiem). 

o Opisanie reform gospodarczych Kazimierza Wielkiego; zakładanie miast i wsi, budowa 

zamków i murów obronnych, rozwój handlu – mapa Polska za panowania Kazimierza 

Wielkiego, ilustracja zamku w Chęcinach – (praca z mapą, rozmowa nauczająca). 

o Przedstawienie króla Kazimierza jako władcy wspierającego osiedlanie się ludności 

żydowskiej w Polsce – tekst Przywilej nadany Żydom w e-podręczniku 

– (opowiadanie, praca pod kierunkiem). 

o Pokazanie, że szczególną zasługą króla było uporządkowanie i sporządzenie 

pierwszego spisu praw (ogłoszonego w Wiślicy dla Małopolski i w Piotrkowie dla 

Wielkopolski) – tekst w e-podręczniku, mapa Polska za panowania Kazimierza 

Wielkiego – (praca pod kierunkiem, praca z mapą). 
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o Pokazanie na mapie granic Królestwa Polskiego z 1370 r. i wskazanie ziem 

przyłączonych przez króla Kazimierza do Polski – (praca z mapą). 

Osiągnięcia uczniów: 

 wymienia reformy przeprowadzone przez Kazimierza Wielkiego, 

 charakteryzuje Kazimierza Wielkiego jako dobrego gospodarza. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Obejrzyj uważnie portret Kazimierza Wielkiego Jana Matejki i zwróć uwagę na pas króla, 

którego ogniwa są w kształcie budowli. Jak sądzisz, w jakim celu Matejko tak przedstawił ten 

element stroju króla polskiego? 

 

Praca domowa: 

Na podstawie ilustracji w podręczniku narysuj zamek i zaznacz jego elementy obronne. 

 

Materiały: 

1. Portret Kazimierza Wielkiego Jana Matejki. 

2. Mapa. Polska za panowania Kazimierza Wielkiego. 

3. Tekst źródłowy. Przywilej nadany Żydom (fragment „gdziekolwiek Żyd przekroczy granice 

naszych posiadłości nikt nie będzie mu czynił szkód, ani wyrządzał przykrości lub okazywał 

niechęć”). 

 

9. Założenie Akademii Krakowskiej – 1364 r. 

 

Cel ogólny: 

Uznanie założenia Akademii Krakowskiej jako ważnego wydarzenia w średniowiecznej 

Europie. 

 

Treści: 

 Potrzeby państwa polskiego. 

 Starania króla Kazimierza o założenie uniwersytetu. 

 Organizacja Akademii Krakowskiej. 
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 Czego i jak uczono w Akademii Krakowskiej? 

 Znaczenie utworzenia Akademii Krakowskiej. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Dlaczego Kazimierz Wielki utworzył Akademię Krakowską? 

 Polacy na zagranicznych uniwersytetach. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Wyjaśnienie, że rozwijające się gospodarczo państwo potrzebowało wykształconych 

ludzi i przedstawienie, gdzie dotychczas młodzież z Polski zdobywała wykształcenie 

– mapa Uniwersytety średniowiecza – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie starań króla polskiego o pozyskanie zgody papieża na utworzenie 

uniwersytetu – (opowiadanie). 

o Opisanie, jak zorganizowana była Akademia Krakowska – tekst w e-podręczniku, 

ilustracja – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie istotnych cech ówczesnej nauki uniwersyteckiej (np. uczenie się na 

pamięć) – (opowiadanie). 

o Opisanie życia codziennego młodzieży studiującej w Krakowie – tekst 

w  

e-podręczniku i wyjaśnienie, że Akademia Krakowska dostarczała znaczących 

dochodów miastu – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie przyczyn podupadnięcia Akademii Krakowskiej po śmierci Kazimierza 

Wielkiego i przedstawienie okoliczności jej odnowy za panowania królowej Jadwigi 

i Władysława Jagiełły – (opowiadanie). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 postrzega utworzenie Akademii Krakowskiej jako znaczące dokonanie Kazimierza 

Wielkiego, 

 wyjaśnia, jakie korzyści przyniosło Królestwu Polskiemu utworzenie Akademii 

Krakowskiej. 

 



35 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Wyjaśnij, czy założenie Akademii Krakowskiej spowodowało, że Polacy przestali wyjeżdżać za 

granicę, by zdobywać wykształcenie. 

Narysuj linię chronologiczną i zaznacz na niej datę założenia Akademii Krakowskiej. 

 

Praca domowa: 

Obejrzyj współczesny rysunek Zbigniewa Jujki odwołujący się do wydarzenia, jakim było 

założenie Akademii Krakowskiej w 1364 r. Przybyła delegacja próbuje przekonać króla, by 

podjął starania o założenie uniwersytetu. Jakich mogli użyć argumentów? Podaj co najmniej 

jeden. 

 

Materiały: 

Z. Jujka, Historia Polski według Jujki, Gdańsk 2001, s. 57. 

Mapa, Uniwersytety średniowiecza, w: S. Litak, Historia wychowania, t. 1, Kraków 2004, s. 

64. 
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10. Uczta u Wierzynka – 1364 r. 

 

Cel ogólny: 

Poznanie Kazimierza Wielkiego jako władcy dążącego do wzmocnienia międzynarodowej 

pozycji państwa. 

 

Treści: 

 Kraków za panowania Kazimierza Wielkiego. 

 Zjazd monarchów w Krakowie. 

 Uczta u Mikołaja Wierzynka. 

 Mieszkańcy Krakowa. 

 Życie w mieście. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 W średniowiecznym Krakowie. 

 Życie w średniowiecznym mieście. 

 Kraków za panowania Kazimierza Wielkiego. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Opisanie wyglądu Krakowa za panowania Kazimierza – ilustracje i tekst  

w e-podręczniku – (pokaz, praca pod kierunkiem). 

o Opisanie charakteru zjazdu monarchów w Krakowie i jego przebiegu – tekst  

w e-podręczniku – (opowiadanie). 

o Opisanie przyjęcia zorganizowanego przez Mikołaja Wierzynka – tekst i ilustracja  

w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem, rozmowa nauczająca). 
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o Charakterystyka mieszkańców średniowiecznego Krakowa ze wskazaniem ich 

przynależności do różnych grup społecznych – schemat w e-podręczniku – (opis, 

rozmowa nauczająca). 

o Charakterystyka życia w średniowiecznym mieście (ciekawe i barwne) oraz zwrócenie 

uwagi na jego problemy (np. pożary, choroby zakaźne) – (opowiadanie, rozmowa 

nauczająca). 

Osiągnięcia uczniów: 

 wyjaśnia, dlaczego zjazd monarchów w Krakowie odegrał ważną rolę w budowaniu 

pozytywnego wizerunku Polski w ówczesnej Europie, 

 dostrzega, że uczta u Wierzynka wskazywała na zamożność mieszczan krakowskich. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Zastanów się, dlaczego Kazimierz Wielki starał się pokazać przybyłym gościom bogactwo  

i zamożność swojego kraju. 

 

Praca domowa: 

Na podstawie tekstu sporządź wykaz czterech przedmiotów, które według Ciebie mogły 

świadczyć o zamożności Mikołaja Wierzynka. Zwróć uwagę, z jakiego materiału były 

wykonane i do czego służyły. 

 

Materiały: 

1. Ilustracje. Kraków w XIV w. (np. Rynek, Sukiennice). 

2. Tekst. Z. Kossak, Bursztyny, Warszawa 1958, s. 55–59 (fragment opisujący ucztę u 

Wierzynka). 

3. Ilustracja. B. Abramowicz, Uczta u Wierzynka. 

4. Schemat – grupy społeczne w mieście średniowiecznym. 

 

11. Unia Polski z Litwą – 1385 r. 

 

Cel ogólny: 

Poznanie przyczyn i skutków unii polsko-litewskiej z 1385 r. 
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Treści: 

 Objęcie tronu polskiego przez Jadwigę. 

 Litwa w XIV w. 

 Unia w Krewie. 

 Zobowiązania Jagiełły. 

Tematy (zagadnienia): 

 Kraków za panowania królowej Jadwigi. 

 Polska i Litwa w XIV w. 

 Jadwiga i Jagiełło. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie okoliczności objęcia tronu polskiego przez Jadwigę i charakterystyka 

królowej – portret Jadwigi Jana Matejki i schemat genealogiczny w e-podręczniku – 

(pokaz, opis, praca pod kierunkiem). 

o Charakterystyka Litwy i pokazanie jej na mapie – mapa Polska i Litwa w XIV w.  

– ( praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie powodów zawarcia unii w Krewie pomiędzy Polską a Litwą – (rozmowa 

nauczająca, praca z mapą). 

o Przedstawienie zobowiązań Jagiełły, jakie musiał on wypełnić, by objąć polski tron  

– tekst źródłowy Akt unii krewskiej – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie korzyści i zagrożeń wynikających z połączenia Polski i Litwy – 

(rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 wyjaśnia przyczyny zawarcia unii polsko-litewskiej w 1385 r., 

 wymienia skutki wynikające z połączenia Polski i Litwy. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Obejrzyj uważnie portret Jadwigi. Wyjaśnij, ze względu na jakie zasługi Jadwiga została 

przedstawiona z berłem rektorskim. 
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Praca domowa (do wyboru): 

Wyjaśnij, dlaczego po zawarciu unii polsko-litewskiej duchowni polscy udali się na Litwę. 

Obejrzyj herby Polski i Litwy i opisz je. 

 

 

Materiały: 

1. Mapa. Polska i Litwa w XIV w. 

2. Portret Jadwigi Jana Matejki. 

3. Portret Jagiełły Jana Matejki. 

4. Schemat genealogiczny [(Władysław Łokietek – Kazimierz Wielki i Elżbieta); (Elżbieta – 

Ludwik – Jadwiga)]. 

5. Tekst źródłowy. Akt unii krewskiej (fragment – 2 zdania). 

6. Ilustracja. Herby Polski i Litwy. 

 

 

12. Bitwa pod Grunwaldem – 1410 r. 

 

Cel ogólny: 

Poznanie przyczyn i skutków bitwy pod Grunwaldem z 1410 r. 

 

Treści: 

 Wojna z zakonem krzyżackim. 

 Bitwa pod Grunwaldem. 

 Pokój w Toruniu. 

 Znaczenie zwycięstwa grunwaldzkiego. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Wielka wojna z zakonem krzyżackim. 

 Bitwa grunwaldzka w malarstwie. 

 Bitwa grunwaldzka w literaturze. 



40 

 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie przyczyn wojny z zakonem krzyżackim z 1409 r. – mapa Wojna z 

Krzyżakami – (praca z mapą, rozmowa nauczająca). 

o Przedstawienie wojsk polsko-litewskich i krzyżackich (uzbrojenie, głównodowodzący) 

– ilustracje w e-podręczniku – (opis, praca pod kierunkiem). 

o Opisanie przebiegu bitwy – tekst źródłowy Roczniki Jana Długosza, plan bitwy 

– (inscenizacja – przyjęcie poselstwa, opowiadanie). 

o Przedstawienie próby zdobycia Malborka i omówienie postanowień pokoju 

toruńskiego – (praca z mapą). 

o Wyjaśnienie, dlaczego król Jagiełło ustanowił dzień 15 lipca świętem państwowym 

i religijnym, oraz wykazanie, że zwycięstwo grunwaldzkie stało się dla Polaków 

symbolem triumfu rycerstwa polskiego – (rozmowa nauczajaca). 

o Przedstawienie tradycji grunwaldzkiej na wybranych przykładach (J. Matejko, Bitwa 

pod Grunwaldem; H. Sienkiewicz, Krzyżacy; współczesne rekonstrukcje bitwy pod 

Grunwaldem itp.) – ilustracje w e-podręczniku – (rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 opisuje przyczyny i skutki bitwy pod Grunwaldem, 

 wymienia różne formy upamiętniania zwycięstwa grunwaldzkiego. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Zastanów się, czym różni się wojna od bitwy oraz zwycięstwo od klęski. Podaj po jednym 

przykładzie. 

 

Praca domowa: 

Spróbuj narysować miecze, które otrzymał król Władysław Jagiełło od wielkiego mistrza 

krzyżackiego Ulryka von Jungingena. 

 

Materiały: 

1. Mapa. Wojna z Krzyżakami. 
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2. Ilustracje przedstawiające uzbrojenie rycerza krzyżackiego i polskiego, lekkiej jazdy 

litewskiej itp. 

3. Plan bitwy pod Grunwaldem – schemat/ rysunek. 

4. Tekst źródłowy. J. Długosz, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa, ks. 11 [przyjęcie 

poselstwa, fragment od „chociaż nie potrzebuję mieczów moich wrogów…”]. 

5. Ilustracje przedstawiające tradycję grunwaldzką (wybrane). 

 

13. Budownictwo gotyckie 

 

Cel ogólny: 

Poznanie najważniejszych zabytków gotyckich w Polsce. 

 

Treści: 

 Budowle gotyckie w Polsce. 

 Kościół Mariacki. 

 Ołtarz Wita Stwosza. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Budownictwo gotyckie w Polsce. 

 Ołtarz Wita Stwosza. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Opisanie stylu gotyckiego ze wskazaniem jego cech charakterystycznych – ilustracje  

w e-podręczniku – (opis, rozmowa nauczająca). 

o Przedstawienie na mapie zabytków gotyckich w Polsce – mapa Zabytki gotyckie  

w Polsce w e-podręczniku – (praca z mapą). 

o Przedstawienie kościoła Mariackiego (kiedy i gdzie wybudowany) – plan miasta i linia 

chronologiczna w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Pokazanie kościoła Mariackiego na ilustracji i wskazanie elementów gotyckich 

– ilustracja w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 
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o Przedstawienie Wita Stwosza i opisanie ołtarza w kościele Mariackim – tekst 

i ilustracja w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem, pokaz, opis). 

o Wyjaśnienie, że ołtarz Wita Stwosza stanowi interesujące źródło do poznania życia 

mieszkańców Krakowa w XV w. – (praca pod kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 rozpoznaje cechy charakterystyczne stylu gotyckiego, 

 rozpoznaje kościół Mariacki i ołtarz Wita Stwosza. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Obejrzyj przedstawioną na ilustracji Bazylikę Mariacką w Gdańsku i wyjaśnij, po czym 

rozpoznasz, że jest ona budowlą gotycką. 

 

Praca domowa (do wyboru): 

Opisz wybraną budowlę gotycką znajdującą się w miejscu Twojego zamieszkania. 

Opisz wybraną budowlę gotycką, którą poleciłbyś do zwiedzenia uczniom z polskiej szkoły. 

 

Materiały: 

1. Mapa. Zabytki gotyckie w Polsce. 

2. Ilustracje (rysunki). 

3. Linia chronologiczna – (budownictwo gotyckie). 

4. Plan Krakowa. Schemat (fragment z Rynkiem). 

5. Ilustracje. Kościół Mariacki. 

6. Ilustracja. Ołtarz Wita Stwosza. 

7. Ilustracja. Bazylika Mariacka w Gdańsku. 

8. Tekst – informacje o Wicie Stwoszu. 

 

14. Co odkrył Mikołaj Kopernik? 

 

Cel ogólny: 
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Poznanie Mikołaja Kopernika jako wybitnego uczonego i jako znanego na całym świecie 

twórcy teorii heliocentrycznej. 

 

Treści: 

 Dom rodzinny. 

 Studia w Krakowie. 

 Wszechstronne wykształcenie. 

 Odkrycie Kopernika i jego dzieło. 

Tematy (zagadnienia): 

 Mikołaj Kopernik. 

 Jak Mikołaj Kopernik wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię? 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie Uniwersytetu Jagiellońskiego z okresu świetności w XV w. 

– (opowiadanie). 

o Przedstawienie najważniejszych informacji z biografii Mikołaja Kopernika 

– kalendarium w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Opisanie pobytu Mikołaja Kopernika w Krakowie jako studenta Uniwersytetu 

Jagiellońskiego – tekst w e-podręczniku i portret Mikołaja Kopernika – (praca pod 

kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że Mikołaj Kopernik zainteresował się astronomią pod wpływem 

wielkiego uczonego Wojciecha z Brudzewa, i podkreślenie, że w ówczesnych czasach 

było duże zapotrzebowanie na astronomów – (opowiadanie). 

o Charakterystyka, czym zajmował się Mikołaj Kopernik, i zwrócenie uwagi na jego 

wszechstronne wykształcenie (medycyna, ekonomia) – tekst w e-podręczniku 

– (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie odkrycia naukowego Mikołaja Kopernika (Ziemia krąży wokół Słońca, 

a nie Słońce obraca się wokół Ziemi) jako rewolucyjnej zapowiedzi zmiany 

wyobrażenia ludzi o świecie. 
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o Wyjaśnienie, że dzieło Kopernika O obrotach sfer niebieskich wydał w Niemczech 

astronom J.J. Lauchen zwany Retykiem, który uznawał się za jego ucznia – ilustracja 

– (praca pod kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 charakteryzuje Mikołaja Kopernika jako człowieka wszechstronnie wykształconego, 

 opisuje, na czym polegało odkrycie Mikołaja Kopernika. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Wskaż na mapie Toruń, Frombork i Olsztyn. 

Opisz odkrycie naukowe Mikołaja Kopernika, posługując się podanymi określeniami: Ziemia, 

Słońce, krąży. 

 

Praca domowa: 

Wyjaśnij, co to jest teleskop. Kto był jego wynalazcą? 

 

Materiały: 

1. Kalendarium – najważniejsze etapy życia Mikołaja Kopernika – ilustrowane. 

2. Portret Mikołaja Kopernika wraz z opisem. 

3. Ilustracja. O obrotach sfer niebieskich/ rysunek teorii heliocentrycznej. 

4. J. Centkowski, Fromborski samotnik, Warszawa 1973. 

 

15. Na dworze królewskim Zygmuntów 

 

Cel ogólny: 

Poznanie Zamku Królewskiego na Wawelu jako renesansowej rezydencji Jagiellonów w XVI 

w. 

 

Treści: 

 Ostatni Jagiellonowie. 

 Odbudowa Zamku Królewskiego na Wawelu. 
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 Królowa Bona. 

 Dwór królewski. 

 Cudzoziemcy na dworze królewskim. 

 Życie dworskie. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Architektura renesansu w Polsce. 

 Dwór Jagiellonów. 

 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta jako ostatnich władców 

z dynastii Jagiellonów oraz określenie na linii chronologicznej, w którym wieku 

panowali – (praca pod kierunkiem). 

o Opisanie wyglądu odbudowanego w stylu renesansowym Zamku Królewskiego na 

Wawelu (np. dziedzińca zamkowego, Kaplicy Zygmuntowskiej) – ilustracje z opisem  

w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem, praca w grupach). 

o Przedstawienie królowej Bony – tekst i obraz J. Matejki Zawieszenie dzwonu 

Zygmunta – (pokaz, opis, muzyka – dźwięk dzwonu Zygmunta). 

o Wyjaśnienie, czym był dwór królewski, i pokazanie jego podziału na dworzan 

(szlachta) i służbę dworską (mieszczanie, chłopi) – schemat w e-podręczniku – (praca 

pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, dlaczego młodzież szlachecka podejmowała chętnie służbę na dworze 

(np. zdobycie wiedzy, zrobienie kariery itd.) – (dyskusja). 

o Wyjaśnienie, że na dworze królewskim chętnie zatrudniano cudzoziemców (np. 

Włochów, Niemców), znanych z wysokich kwalifikacji (np. lekarze, złotnicy, malarze),  

w celu nadania mu wizerunku dworu europejskiego – (opowiadanie). 

o Przedstawienie dworu królewskiego jako miejsca edukacji młodzieży oraz jako 

ośrodka kultury i życia towarzyskiego (np. dwór królewski wzorcem w sprawach 

kultury, mody, obyczaju) – ilustracje w e-podręczniku, dawna muzyka renesansowa 

– (opowiadanie, wysłuchanie utworu muzyki renesansowej). 
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Osiągnięcia uczniów: 

 rozpoznaje Zamek Królewski na Wawelu i Kaplicę Zygmuntowską jako przykład 

architektury renesansowej w Polsce, 

 dostrzega, że dwór królewski przyczyniał się swoją działalnością do rozwoju kultury  

w XVI w. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Obejrzyj uważnie ilustracje i podpisz je, wykorzystując podane określenia: krużganki, kopuła, 

portal. 

Wyjaśnij, czym zajmowali się paziowie na dworze króla i dlaczego nazywano ich pacholętami. 

 

Praca domowa: 

Na dworze króla Zygmunta Augusta zatrudnionych było 65 rzemieślników. Byli wśród nich 

złotnicy, krawcy, ogrodnicy, układacze piór, hafciarze, szewcy, praczki, płatnerzy, 

zegarmistrze, miecznicy, bednarze, tarczownicy. 

Wymień, które z wymienionych zawodów rzemieślniczych współcześnie nie występują lub są 

w zaniku. 

 

Materiały: 

1. Ilustracje – Zamek Królewski na Wawelu, dziedziniec zamkowy, krużganki, Kaplica 

Zygmuntowska, sala poselska, arrasy. 

2. Obraz Jana Matejki Zawieszenie dzwonu Zygmunta (scena przedstawiająca królową Bonę  

z synem i dworem oraz królem Zygmuntem Starym). 

3. M. Ferenc, Dwór Zygmunta Augusta, Kraków 1998. 

 

16. Kultura w Polsce złotego wieku 

 

Cel ogólny: 

Poznanie szesnastego wieku jako czasu rozwoju szkolnictwa i narodzin literatury polskiej. 
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Treści: 

 Złoty wiek. 

 Edukacja. 

 Literatura Renesansu. 

 Mikołaj Rej z Nagłowic. 

 Jan Kochanowski. 

 Andrzej Frycz Modrzewski. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Literatura polskiego renesansu. 

 Edukacja w XVI wieku. 

 Muzyka polskiego renesansu. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Wyjaśnienie, dlaczego okres szesnastego wieku nazywa się złotym wiekiem w 

dziejach państwa polskiego – (opowiadanie). 

o Przedstawienie, w jakiego typu szkołach kształciła się młodzież w XVI w., i pokazanie 

na mapie (np. akademii w Krakowie, Zamościu i Wilnie) – mapa Szkoły w XVI w. w e-

podręczniku – (praca z mapą). 

o Opisanie renesansowego charakteru edukacji przejawiającego się w kształceniu 

językowo-literackim (dominujący język łaciński, pojawienie się języka polskiego, 

wprowadzenie języków nowożytnych, uczenie sztuki przemawiania) – (opowiadanie). 

o Wyjaśnienie, że w XVI w. rozwijała się literatura w języku polskim; przedstawienie 

Mikołaja Reja i jego wypowiedzi „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy 

nie gęsi, iż swój język mają” – portret Mikołaja Reja w e-podręczniku wraz z opisem – 

(praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie Jana Kochanowskiego (wykształcenie, podróże, pobyt na dworze 

Zygmunta Augusta) – tekst w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie Jana Kochanowskiego jako twórcy znanego z fraszek i trenów 

napisanych po śmierci córki Urszuli – tekst fraszki Na zdrowie w e-podręczniku – 

(praca pod kierunkiem). 
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o Przedstawienie Andrzeja Frycza Modrzewskiego jako pisarza politycznego (O 

naprawie Rzeczypospolitej) domagającego się między innymi poprawy kształcenia 

młodzieży, by lepiej przygotowana była do rządzenia państwem – tekst 

w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 wyjaśnia, dlaczego w XVI w. rozwijały się szkoły i jakie zmiany pojawiły się 

w kształceniu młodzieży, 

 wymienia zasługi Jana Kochanowskiego dla kultury polskiej. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Obejrzyj ilustrację przedstawiającą Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Jak sądzisz, 

co według Ciebie w tym muzeum może być przechowywane? 

 

Praca domowa (do wyboru): 

Przeczytaj fraszkę Na lipę i wykonaj do niej ilustrację. 

Przeczytaj fraszkę Na lipę i opisz w jednym zdaniu wygląd lipy. 

 

Materiały: 

1. Mapa. Szkoły w XVI w. 

 

17. Wieś i folwark szlachecki 

 

Cel ogólny: 

Poznanie roli folwarku szlacheckiego w życiu gospodarczym Polski XVI w. 

 

Treści: 

 Folwark szlachecki. 

 Pańszczyzna. 

 Dwór szlachecki. 

 Zajęcia szlachty. 
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Tematy (zagadnienia): 

 Gospodarka polska w XVI w. 

 Życie na wsi w Polsce XVI w. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Opisanie folwarku jako gospodarstwa, którego właścicielem był szlachcic, Kościół lub 

król – schemat (rysunek folwarku) – (opis, praca pod kierunkiem). 

o Opisanie zabudowań folwarku (dwór, stodoły, obory, spichrze, chlewy, studnia) 

– (praca pod kierunkiem, opis). 

o Wyjaśnienie, że uprawą gruntów folwarcznych zajmowali się chłopi (pańszczyzna jako 

przymusowa praca bez zapłaty, np. 3 dni w tygodniu), i pokazanie, jak zmieniała się 

ich sytuacja pod wpływem wzrostu ich obciążeń na rzecz właściciela folwarku 

– (opowiadanie). 

o Wyjaśnienie, co produkowały folwarki, i pokazanie portów, przez które produkty 

wywożono za granicę – mapa Gospodarka polska w XVI w., ilustracja spichlerza 

zbożowego – (praca z mapą). 

o Przedstawienie, jak wyglądała praca flisaka na tratwie – (pokaz, opowiadanie). 

o Sporządzenie wykazu towarów przywożonych do Polski i wywożonych na podstawie 

relacji nuncjusza papieskiego Juliusza Ruggieriego – tekst źródłowy w e-podręczniku – 

(praca pod kierunkiem). 

o Opis dworu szlacheckiego (pomieszczenia, wystrój wnętrza, portret przodków, trofea 

myśliwskie, broń itp.) – ilustracje – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie, czym zajmowała się szlachta (zarządzanie folwarkiem, udział 

w wyprawach wojennych, życie towarzyskie – kuligi, bale) – (opowiadanie). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 opisuje folwark szlachecki i wyjaśnia, dlaczego nazywany jest on folwarkiem 

pańszczyźnianym, 

 opisuje dwór szlachecki i wyjaśnia, czym zajmowała się szlachta. 
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Sposób ich sprawdzenia: 

Wyjaśnij, czy chłop mógł opuścić wieś i zamieszkać w mieście. 

Wyjaśnij, dlaczego właściciel folwarku powinien dobrze traktować chłopów oraz troszczyć się 

o nich i ich rodziny. 

 

Praca domowa: 

Sporządź wykaz zalet i wad życia na wsi w XVI w. Podaj co najmniej jeden przykład. 

 

 

 

Materiały: 

1. Folwark. Schemat (rysunek). Zaznaczony dwór, sad i staw dworski, pola folwarczne, domy i 

pola chłopskie, las dworski, pastwisko gminne. 

2. Juliusz Ruggieri o handlu Polski w drugiej połowie XVI w., w: Wiek XVI–XVIII w źródłach, 

opracowała M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1997, s. 73 (fragment 

– 3 zdania). 

 

18. Jak szlachta rządziła w Rzeczypospolitej w XVI w.? 

 

Cel ogólny: 

Poznanie cech charakterystycznych demokracji szlacheckiej w Rzeczypospolitej XVI w. 

 

Treści: 

 Stan szlachecki. 

 Sejmik szlachecki. 

 Sejm walny. 

 Prawa i obowiązki szlachty. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Demokracja szlachecka. 

 Na sejmiku szlacheckim. 
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 Na sejmie walnym. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Opisanie przedstawicieli stanu szlacheckiego (magnaci, szlachta średnia, zagrodowa 

i gołota) – ilustracje w e-podręczniku – (opis, praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie, jak doszło do powstania sejmików szlacheckich, gdzie je zwoływano 

 czym się zajmowały – ilustracja sejmiku ziemskiego w e-podręczniku – (opis, 

opowiadanie) – oraz wyjaśnienie, że szlachta udział w sejmikach traktowała jako 

zaszczyt 

i swój obywatelski obowiązek. 

o Opisanie sejmu walnego składającego się z trzech stanów (króla, senatu i izby 

poselskiej) i wyjaśnienie, kto wchodził w skład senatu, izby poselskiej, gdzie sejm 

walny obradował i jakimi sprawami się zajmował – schemat i ilustracja obrad sejmu 

walnego w e-podręczniku – (opis, praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, dlaczego system sprawowania władzy w Polsce w XVI w. nazywamy 

demokracją szlachecką – (rozmowa nauczająca). 

o Przedstawienie wybranych praw i obowiązków szlachty (np. prawo posiadania dóbr 

ziemskich, pełnienia urzędów, obowiązek służby wojskowej) – schemat 

w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem) – oraz wyjaśnienie, że podstawę 

wychowania szlachty stanowiła służba ojczyźnie. 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 opisuje prawa i obowiązki szlachcica wobec państwa, 

 wymienia cechy charakterystyczne demokracji szlacheckiej. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Podkreśl te z wymienionych określeń, które opisują wykształcenie szlachty: znajomość łaciny, 

umiejętność przemawiania, praktykowanie religii, znajomość prawa, odbywanie podróży 

zagranicznych. 

 

Praca domowa: 
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Oblicz, ile czasu trwała podróż posła z Warszawy na sejm w Grodnie, jeśli przyjmiemy, że 

w XVI w. przebywano ok. 40 km dziennie. 

 

19. Na sejmie w Lublinie w 1569 r. 

 

Cel ogólny: 

Poznanie przyczyn i skutków unii lubelskiej z 1569 r. 

 

Treści: 

 Obrady sejmu w Lublinie. 

 Przyczyny zawarcia unii lubelskiej. 

 Postanowienia unii lubelskiej. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Rzeczpospolita Obojga Narodów. 

 Unia lubelska. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie sejmu walnego w Lublinie z 1569 r. i wyjaśnienie, że zajmował się 

ustaleniem warunków nowej unii polsko-litewskiej – linia chronologiczna i mapa 

Polska i Litwa po unii lubelskiej w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem) – oraz 

wyjaśnienie przyczyn jej zawarcia. 

o Wyjaśnienie, dlaczego król Zygmunt August wcielił do Korony Podlasie, Wołyń 

i Kijowszczyznę – mapa – (praca pod kierunkiem). 

o Uzupełnienie schematu Kto popierał unię, a kto był przeciw – schemat 

w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem, praca w grupach) – i wyjaśnienie, dlaczego 

magnaci litewscy sprzeciwiali się zawarciu nowej unii. 

o Przedstawienie postanowień aktu unii lubelskiej i pokazanie na mapie 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów – mapa i tekst źródłowy w e-podręczniku – (praca 

pod kierunkiem) i wyjaśnienie, że Litwa pokreśliła swoją niezależność, posiadając 

własny skarb, armię i urzędy. 
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o Pokazanie obrazu Unia Lubelska Jana Matejki i wskazanie postaci np. króla Zygmunta 

Augusta – (praca pod kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 wskazuje na mapie Rzeczpospolitą Obojga Narodów, 

 wymienia postanowienia unii lubelskiej. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Opisz herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów i nazwij jego elementy. 

Pokaż na mapie i nazwij państwa sąsiadujące z Rzeczypospolitą Obojga Narodów. 

 

Praca domowa: 

Wyjaśnij, czym różniła się unia polsko-litewska z 1385 r. od unii lubelskiej z 1569 r. 

 

Materiały: 

1. Mapa. Polska i Litwa po unii lubelskiej. 

2. Tekst źródłowy. Akt unii lubelskiej, w: Wiek XVI–XVIII w źródłach, opracowała M. 

Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1997, s. 101 (punkt 3 i 4 – fragmenty). 

3. Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

 

20. Rzeczpospolita wielu wyznań i kultur 

 

Cel ogólny: 

Poznanie Rzeczypospolitej w XVI w. jako państwa wielokulturowego i jako państwa 

wyróżniającego się wyjątkową tolerancją religijną na tle ówczesnej Europy. 

 

Treści: 

 Wyznania w Rzeczypospolitej w XVI w. 

 Akt konfederacji warszawskiej. 

 Wielość kultur w Rzeczypospolitej w XVI w. 

 Idea zgodnego współżycia i tolerancji religijnej. 
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Tematy (zagadnienia): 

 Tolerancja religijna w Rzeczypospolitej XVI w. 

 Wyznania religijne w Rzeczypospolitej XVI w. 

 Mieszkańcy Rzeczypospolitej w XVI w. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Opisanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów (obszar, ludność) i przedstawienie jej jako 

kraju wielu wyznań (np. katolicy, protestanci, prawosławni itd.) – mapa Wyznania 

religijne na terenie państwa polskiego w XVI w. – (praca z mapą – sporządzenie 

wykazu wyznań z określeniem nazwy ziem, gdzie dominowały). 

o Wyjaśnienie, że w Rzeczypospolitej Obojga Narodów uchwała sejmu konwokacyjnego 

w Warszawie z 1573 r. gwarantowała równouprawnienie szlachty bez względu na jej 

wyznanie i zapewniała pokój pomiędzy katolikami a wyznawcami innych religii. 

Podkreślenie, że tolerancja religijna w Polsce XVI w. była zjawiskiem wyjątkowym (w 

Europie miały miejsce wówczas krwawe wojny religijne) – (opowiadanie). 

o Przedstawienie wyznań religijnych Polski i Litwy w 1660 r. oraz wyjaśnienie, kim byli 

grekokatolicy (unici) – schemat Wyznania religijne Polski i Litwy w 1660 r. 

w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Sporządzenie wykazu języków, jakimi posługiwali się mieszkańcy Rzeczypospolitej 

w XVI w. – mapa Języki mieszkańców Rzeczypospolitej w XVI w. – (praca pod 

kierunkiem). 

o Pokazanie, że mieszkańcy Rzeczypospolitej nie tylko różnili się wyznaniem, językiem, 

ale również posiadali własną, odrębną historię (np. Litwini, Rusini, Żydzi) oraz 

odmienne zwyczaje, święta, literaturę, muzykę, czyli kulturę – ilustracje 

w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, dlaczego Rzeczpospolita wyróżniała się na tle ówczesnej Europy 

tolerancją religijną (np. nie było w Polsce inkwizycji, nie prześladowano za 

przekonania religijne itd.) – (rozmowa nauczajaca). 

 

Osiągnięcia uczniów: 
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 opisuje Rzeczypospolitą Obojga Narodów jako państwo wielu wyznań i kultur, 

 dostrzega, że Rzeczpospolita wyróżniała się na tle ówczesnej Europy tolerancją 

religijną. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Rzeczypospolitą Obojga Narodów zamieszkiwały także społeczności wyznań 

niechrześcijańskich. Podaj nazwę co najmniej jednej takiej społeczności żyjącej w Wielkim 

Księstwie Litewskim lub we Lwowie. Opowiedz, czym się zajmowała. 

 

Praca domowa: 

Wymień, czym zajmowali się Żydzi żyjący w różnych regionach Rzeczypospolitej. 

Wyszukaj informacje, jakim językiem posługiwała się ludność żydowska zamieszkując 

w Rzeczypospolitej. 

 

Materiały: 

1. Mapa. Wyznania religijne w Rzeczypospolitej w XVI w. 

2. Wyznania religijne Polski i Litwy w 1660 r., w: N. Davies, Boże igrzysko. Historia Polski, 

Kraków 1996, s. 188. 

3. Mapa. Języki mieszkańców Rzeczypospolitej w XVI w. 

4. Ilustracje. 

 

21. Jak szlachta króla wybierała? 

 

Cel ogólny: 

Poznanie przebiegu i znaczenia wyboru króla w drodze wolnej elekcji. 

 

Treści: 

 Bezkrólewie. 

 Zasady wolnej elekcji. 

 Przebieg elekcji. 

 Wybór Henryka Walezego. 
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Tematy (zagadnienia): 

 Pierwsza wolna elekcja. 

 Henryk Walezy – pierwszy król elekcyjny. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie sytuacji w Rzeczypospolitej po śmierci Zygmunta Augusta 

(bezkrólewie) i wyjaśnienie, że szlachta zebrała się na sejmie konwokacyjnym, na 

którym ustaliła, kiedy i w jaki sposób zostanie przeprowadzony wybór nowego króla 

(wolna elekcja) – (opowiadanie). 

o Opisanie miejsca elekcji (pola pod Warszawą, blisko wsi Kamień, na prawym brzegu 

Wisły od strony Pragi; przeprawa po nowym moście, kwatery dla senatorów 

w Warszawie, dla szlachty w pobliskich wsiach) – (opis, praca z mapą). 

o Opisanie pola elekcyjnego (otoczone wałem i rowem; pośrodku stał namiot, 

w którym obradował senat; szlachta na polu elekcyjnym rozłożyła się 

województwami) – schemat pola elekcyjnego w e-podręczniku – (opis, praca pod 

kierunkiem). 

o Przedstawienie kandydatów do tronu polskiego i poselstw zagranicznych – tekst 

z wykazem oraz opisem kandydatów i poselstw zagranicznych w e-podręczniku 

– (praca pod kierunkiem, symulacja – uczniowie wybierają przyszłego króla, praca 

w grupach). 

o Przedstawienie, którego z kandydatów wybrała szlachta (Henryka Walezego), 

i wyjaśnienie, do czego zobowiązywał się Henryk Walezy w artykułach henrykowskich 

– (opowiadanie). 

o Wyjaśnienie, że Henryk Walezy po kilku miesiącach rządów w Polsce zbiegł do Francji, 

gdzie został królem, a szlachta wybrała na jego następcę księcia Siedmiogrodu 

Stefana Batorego – (opowiadanie). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 opisuje, jak przebiegał wybór króla w drodze wolnej elekcji, 
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 opisuje, w jaki sposób szlachta uczestniczyła w tworzeniu zasad ustrojowych 

państwa. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Wymień zalety i wady wyboru króla w drodze wolnej elekcji. Podaj co najmniej jeden 

przykład. 

 

Praca domowa: 

Wyobraź sobie, że zostałeś wyznaczony do przygotowania serwisu informacyjnego z pola 

elekcyjnego. Przedstaw w 2-3 zdaniach najważniejsze informacje. 

 

Materiały: 

1. Schemat. Pole elekcyjne. 

2. Materiał dla uczniów do pracy w grupach (materiał przykładowy). 

Kandydaci do tronu polskiego (1. Iwan IV Groźny – car Rosji – szlachtę przerażała tyrania 

cara, Polska uniknęłaby wojen na Wschodzie; 2. Jan III Waza – król Szwecji – Rzeczpospolita 

miała problemy finansowe, a Jan III upominał się o zwrot długu; 3. Ernest Habsburg – syn 

cesarza Maksymiliana II – popierany przez papieża i uznawany za władcę tolerancyjnego, 

wybór Habsburga zapowiadał jednak wojny z Turcją; 4. Henryk Walezy – z dynastii 

Walezjuszy – zamieszany w wymordowanie hugenotów przez katolików w noc św. 

Bartłomieja w Paryżu; 5. kandydatów z Polski zgłaszała szlachta przejawiająca niechęć do 

obcego króla). 

Przemówienia poselstw zagranicznych (1. J. F. Commendoni – nuncjusz papieski – apelował 

o wybór katolika; 2. Wilhelm Rosenberg – Czech, poseł cesarski – apelował o wybór Ernesta 

Habsburga; 3. Jan Monluc – poseł francuski – przekonywał o niewinności Henryka w związku 

z wydarzeniami nocy św. Bartłomieja, poczynił duże obietnice dla szlachty; 4. poseł szwedzki 

– obiecywał zagwarantowanie tolerancji religijnej po wyborze Jana III Wazy). 

 

22. Potop szwedzki – 1655–1660 r. 

 

Cel ogólny: 



58 

 

Poznanie przyczyn i przebiegu wojny polsko-szwedzkiej w latach 1655–1660. 

 

Treści: 

 Przyczyny wojny polsko-szwedzkiej. 

 Najazd Szwedów na Polskę. 

 Obrona Częstochowy. 

 Powstanie przeciw Szwedom. 

 Stefan Czarniecki. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Wojna ze Szwecją 1655–1660. 

 Rzeczpospolita po potopie szwedzkim. 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Wyjaśnienie przyczyn najazdu Szwedów na Rzeczpospolitą; pokazanie na mapie 

Szwecji i Pomorza Gdańskiego – mapa Wojna ze Szwecją w latach 1655–1660 – 

(praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie, że Szwedzi po poddaniu się szlachty w Wielkopolsce i na Litwie 

opanowali większość obszaru Rzeczypospolitej – mapa Wojna ze Szwecją w latach 

1655–1660 – (praca z mapą). 

o Opisanie oblężenia przez Szwedów klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie – mapa 

Wojna ze Szwecją w latach 1655–1660, obraz Obrona Jasnej Góry Januarego 

Suchodolskiego – (opowiadanie, praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie Stefana Czarnieckiego (wojewody ruskiego, hetmana polskiego 

koronnego) jako bohaterskiego dowódcy wojska polskiego podczas walk ze Szwedami 

(wojna podjazdowa) – portret Stefana Czarnieckiego – (opis, praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie postanowień pokoju w Oliwie (1660 r.) i opisanie skutków wojny 

(spustoszony kraj; Szwedzi niszczyli miasta, pałace, wsie i grabili skarbce, biblioteki, 

dzieła sztuki; duże straty w ludności) – (opowiadanie, praca z mapą). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 lokalizuje w czasie potop szwedzki, 
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 wyjaśnia, czy obrona Jasnej Góry miała wpływ na przebieg wojny, 

 ocenia sukcesy Stefana Czarnieckiego w wojnie ze Szwedami. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Wyjaśnij, dlaczego najazd szwedzki na Polskę w latach 1655–1660 nazywany jest potopem. 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj informacje o tej postaci, która jest związana z obroną klasztoru na Jasnej Górze. 

Karol Gustaw. Janusz Radziwiłł. Augustyn Kordecki. Stefan Czarniecki. 

 

Materiały: 

1. Mapa. Wojna ze Szwecją w latach 1655–1660. 

2. Obrona Jasnej Góry. Obraz Januarego Suchodolskiego. 

3. Portret Stefana Czarnieckiego. Obraz Brodero Matthisena z 1659 r. 

 

23. Zwycięstwo pod Wiedniem – 1683 r. 

 

Cel ogólny: 

Poznanie bitwy pod Wiedniem jako przykładu sukcesu i sławy wojska polskiego. 

 

Treści: 

 Jan III Sobieski. 

 Przyczyny wyprawy Jana III Sobieskiego pod Wiedeń. 

 Przebieg bitwy pod Wiedniem. 

 Skutki zwycięstwa pod Wiedniem. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Król Jan III Sobieski zwycięzcą spod Wiednia. 

 Bitwa pod Wiedniem. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 
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o Przedstawienie Jana III Sobieskiego i usytuowanie w czasie jego panowania – linia 

chronologiczna w e-podręczniku i portret Jana III Sobieskiego Jana Matejki – (opis, 

praca pod kierunkiem). 

o Opisanie przyczyn wyprawy Jana III Sobieskiego pod Wiedeń (pomoc cesarzowi w 

odparciu zagrożenia tureckiego) – mapa Wojny z Turcją w II połowie XVII w. – (praca 

pod kierunkiem, rozmowa nauczająca). 

o Opisanie bitwy pod Wiedniem (12 września 1683 r., głównodowodzący Jan III 

Sobieski) – ilustracja Sobieski pod Wiedniem, obraz Jana Matejki, ilustracja Husaria 

polska – (opowiadanie, praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie skutków bitwy pod Wiedniem (straty tureckie – 15 tys. żołnierzy, 

straty wojsk broniących Wiednia – ok. 3,5 tys. żołnierzy; zdobycie obozu tureckiego; 

wycofywanie się Turków z Europy) i wyjaśnienie, że król Jan III Sobieski stał się 

sławny, a do zwycięstwa wojska polskiego odnoszono się z podziwem w całej Europie 

– (rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 Sytuuje w czasie bitwę pod Wiedniem. 

 Opisuje bitwę pod Wiedniem jako sukces polskiego wojska i Jana III Sobieskiego. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Bitwę pod Wiedniem nazywa się odsieczą Wiednia. Wyjaśnij, dlaczego? 

Jak sądzisz, czy Jana III Sobieskiego można nazwać wybitnym wodzem polskim? Podaj jeden 

argument. 

 

Praca domowa: 

Przeczytaj list Jana III Sobieskiego do żony Marysieńki i sporządź wykaz zdobytych przez króla 

skarbów tureckich. 

 

Materiały: 

1. Portret Jana III Sobieskiego Jana Matejki. 

2. Mapa. Wojny z Turcją w II połowie XVII w. 
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3. Sobieski pod Wiedniem. Obraz Jana Matejki. 

4. Listy Jana III króla polskiego pisane do królowej Kazimiery w ciągu wyprawy pod Wiedeń 

z roku 1683, Lwów 1883, za: J. Adamski, L. Chmiel, A. Syta, Czasy. Ludzie. Wydarzenia, część 

1 do roku 1795, Warszawa 1981, s. 158–160 (fragment, 2–3 zdania). 

 

24. Pałac w Wilanowie w XVII w. 

 

Cel ogólny: 

Poznanie barokowej rezydencji na przykładzie pałacu w Wilanowie. 

 

Treści: 

 Powstanie rezydencji w Wilanowie. 

 Wnętrza pałacu w Wilanowie. 

 Królowa Maria Kazimiera. 

 Listy Jana III Sobieskiego. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Kultura baroku w Polsce. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie jako barokowej rezydencji 

(1677–1696 r.). Wyjaśnienie, że budowla ta nawiązywała do rozwiązań 

architektonicznych pałacu Ludwika XIV i willi włoskiej oraz polskiego dworu 

szlacheckiego – ilustracja pałacu w Wilanowie – (pokaz, opis). 

o Pokazanie wnętrza pałacu w Wilanowie – ilustracje – (pokaz, opis) – i wyjaśnienie, że 

obok rezydencji znajdował się jeden z najpiękniejszych ogrodów w ówczesnej 

Rzeczypospolitej. 

o Przedstawienie królowej Marii Kazimiery zwanej Marysieńką, żony Jana III 

Sobieskiego (pochodziła z Francji, była damą dworu Marii Ludwiki), i wyjaśnienie, że 

król darzył ją ogromną miłością i z każdej podróży wysyłał jej piękne listy (z wyprawy 
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wiedeńskiej wysłał 32 listy) – ilustracje: portret i toaletka królowej Marii Kazimiery w 

e-podręczniku – (opis, opowiadanie). 

o Wyjaśnienie, że w czasie różnych uroczystości w pałacu w Wilanowie gościła muzyka 

barokowa – wysłuchanie utworu barokowego – (kompozytorzy epoki baroku to m.in. 

Jan Sebastian Bach, Antonio Vivaldi). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 rozpoznaje pałac w Wilanowie jako barokową rezydencję króla Jana III Sobieskiego 

w XVII w., 

 wyjaśnia, że listy Jana III Sobieskiego stanowią źródło informacji o życiu codziennym, 

wyprawach wojennych, obyczajach w XVII wieku. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Odpowiedz, czym różnił się pałac od dworu szlacheckiego. 

Kim byli magnaci? Czy Jan Sobieski był magnatem? 

 

Praca domowa: 

Narysuj pałac lub dwór szlachecki. 

 

Materiały: 

Muzeum Pałac w Wilanowie: http://www.wilanow-palac.pl/rezydencja_wilanowska. 

 

25. Rzeczpospolita pod rządami Sasów 

 

Cel ogólny: 

Poznanie przyczyn i przejawów osłabienia Rzeczypospolitej w I połowie XVIII w. 

 

Treści: 

 Królowie sascy na tronie polskim. 

 Sąsiedzi Rzeczypospolitej. 

 Przejawy słabości Rzeczypospolitej. 

http://www.wilanow-palac.pl/rezydencja_wilanowska
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Tematy (zagadnienia): 

 Czasy saskie. 

 Osłabienie Rzeczypospolitej za panowania królów saskich. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie Augusta II i Augusta III, monarchów z Saksonii, oraz wyjaśnienie, że 

okres ich rządów w Polsce określany jest czasami saskimi – portret Augusta II 

i Augusta III Jana Matejki, mapa Europa w I połowie XVIII w. w e-podręczniku – (opis, 

praca z mapą). 

o Pokazanie sąsiadów Polski (Rosji, Austrii, Prus) i wyjaśnienie, że państwa te posiadały 

silną liczebnie armię i mocną władzę monarchów oraz stanowiły zagrożenie dla 

Rzeczypospolitej – schemat Armia Prus, Austrii i Rosji; mapa Europa w I połowie XVIII 

w. w e-podręczniku – (praca z mapą, opowiadanie). 

o Opisanie Rzeczypospolitej jako państwa słabego (zniszczenia wojenne, upadek miast i 

handlu, brak silnej armii) i wyjaśnienie, że wzmocniła się pozycja magnaterii, 

a osłabiła szlachty (wielkie dobra, przekupywanie szlachty, zrywanie sejmów, 

rozrzutność, zamiłowanie do zabaw) – (opowiadanie). 

o Wyjaśnienie charakterystycznego dla epoki saskiej powiedzenia „Za króla Sasa jedz, 

pij i popuszczaj pasa” – tekst Obyczaje za Sasów – (praca pod kierunkiem). 

o Opisanie niskiego poziomu edukacji szlachty (uboga wiedza, niechęć do 

cudzoziemszczyzny, do zagranicznych „nowinek”, nietolerancja itd.) – (opowiadanie). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 wyjaśnia przyczyny osłabienia Rzeczypospolitej w XVIII w., 

 dostrzega zagrożenia ze strony państw sąsiednich dla Rzeczypospolitej. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Za panowania Augusta II został ustanowiony Order Orła Białego. Obejrzyj portret króla 

Augusta III w stroju polskim i podpisz na ilustracji następujące elementy: kontusz, żupan, 

Order Orła Białego. 
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Praca domowa: 

Order Orła Białego to najstarsze odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej. Wyszukaj 

informacje o tym, które ze znanych Ci osób (może z Twojego kraju zamieszkania) otrzymały 

order po 1992 roku. 

 

Materiały: 

1. Mapa. Europa w I połowie XVIII w. 

2. Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Wrocław 1951 (fragment 

tekstu Obyczaje za Sasów, w: J. Adamski, L. Chmiel, A. Syta, Czasy. Ludzie. Wydarzenia, część 

1 do roku 1975, s. 182). 

3. Schemat. Armia Prus, Rosji, Austrii (ile liczyła żołnierzy). Porównanie z Polską. 

4. Ilustracja. Order Orła Białego. 

5. Ilustracja. Król polski August III w stroju polskim, ok. 1737 r., obraz, w: M. Możdżyńska-

Nawotka, O modach i strojach, Wrocław 2002, s. 76. 

 

26. Warszawa za Stanisława Augusta Poniatowskiego 

 

Cel ogólny: 

Poznanie zasług króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dla rozwoju polskiej kultury. 

 

Treści: 

 Król Stanisław August Poniatowski. 

 Rozwój Warszawy. 

 Łazienki Królewskie. 

 Obiady czwartkowe. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Czasy króla Stanisława Augusta. 

 Kultura czasów stanisławowskich. 
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Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie Stanisława Augusta Poniatowskiego i usytuowanie w czasie jego 

panowania – portret Stanisława Augusta w stroju koronacyjnym, linia chronologiczna 

w e-podręczniku – (opis, praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że Warszawa za Stanisława Augusta intensywnie się rozwijała (wzrost 

ludności, powstawały domy bankowe, kamienice mieszczańskie, brukowane ulice), 

przebudowano Zamek Królewski i powstały Łazienki Królewskie – letnia rezydencja 

króla – ilustracje z opisem w e-podręczniku – (opis, praca pod kierunkiem). 

o Opisanie głównych budowli Łazienek (Pałac na Wodzie, teatr na Wyspie, Wielka 

Oficyna) – plan Łazienek (schemat), ilustracje – (opis, praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie, że za króla Stanisława Augusta nastąpił ożywiony rozwój kultury, 

powstał Teatr Narodowy na placu Krasińskich, prasa (np. pismo codzienne „Gazeta 

Warszawska”) – ilustracje z opisem – (praca pod kierunkiem). 

o Opisanie „obiadów czwartkowych” – organizowanych przez króla Stanisława Augusta 

spotkań sławnych ludzi kultury i nauki – ilustracje - (pokaz, opowiadanie). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 dostrzega zasługi króla Stanisława Augusta dla rozwoju polskiej kultury. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Zaznacz na planie Warszawy Zamek Królewski i Łazienki Królewskie. 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj informacje o zakonie jezuitów. Ustal, kto i kiedy założył zakon oraz czym się 

zajmowali. 

 

Materiały: 

1. Ilustracja. M. Bacciarelli, Portret króla Stanisława Augusta w stroju koronacyjnym. 

2. Bernardo Belotto zwany Canalettem, Ulica Miodowa w Warszawie. 

3. Ilustracja. Z. Vogel, Teatr Narodowy przy Placu Krasińskich, ok. 1791 r. 

4. Schemat. Liczba mieszkańców Warszawy. 
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5. Ilustracja. Łazienki Królewskie. 

6. Plan Warszawy. Schemat. 

 

27. Komisja Edukacji Narodowej – 1773 r. 

 

Cel ogólny: 

Poznanie okoliczności i znaczenia powstania Komisji Edukacji Narodowej dla rozwoju oświaty 

w Rzeczypospolitej. 

 

Treści: 

 Szkoły jezuickie. 

 Collegium Nobilium. 

 Szkoła Rycerska. 

 Komisja Edukacji Narodowej. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Szkoły dla światłych obywateli. 

 Reformy oświaty w Rzeczypospolitej XVIII w. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Opisanie szkolnictwa jezuickiego w Rzeczypospolitej i wyjaśnienie, że szkoły jezuickie 

kształciły głównie młodzież szlachecką i mieszczańską (kolegium – szkoła średnia 

(gimnazjum), 6–7 lat nauki, gruntowna nauka języka łacińskiego) – mapa Szkoły 

jezuickie w Rzeczypospolitej – (opowiadanie, praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że w XVIII w. nastąpił wielki rozwój nauk przyrodniczych i pojawiły się 

koncepcje bardziej nowoczesnych szkół (szkoły jezuickie podupadły) – (opowiadanie). 

o Przedstawienie, że w Rzeczypospolitej powstała elitarna szkoła dla zamożnej 

młodzieży szlacheckiej (Collegium Nobilium założone przez Stanisława Konarskiego w 

1740 r.) oraz utworzona została w 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Szkoła 

Rycerska w Warszawie (szkoły te w organizacji nawiązywały do wzorów 

zagranicznych, uczono w nich języków nowożytnych, wprowadzono przedmioty 



67 

 

matematyczno-przyrodnicze, historię, język polski) – ilustracje i tekst Ustawy szkolne 

Stanisława Konarskiego – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że zakon jezuitów został rozwiązany przez papieża Klemensa XIV w 

1773 r., a szkoły jezuickie przejęło państwo. W Rzeczypospolitej powołano w 1773 r. 

Komisję Edukacji Narodowej, która przejęła dobra pojezuickie oraz zajęła się 

organizacją i reformą szkolnictwa wyższego, szkół średnich i parafialnych – mapa 

Szkoły Komisji Edukacji Narodowej – (praca z mapą, opowiadanie). 

o Przedstawienie reform Komisji Edukacji Narodowej (nauka w języku polskim; 

wprowadzenie przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, języków nowożytnych, 

historii, wychowania fizycznego; opracowanie nowych podręczników; zalecenie 

uczenia się „na rozum”, a nie „na pamięć”) – (opowiadanie). 

o Wyjaśnienie, że szkoły Komisji Edukacji Narodowej dużą wagę przywiązywały do 

wychowania, uznając, że dobry obywatel lepiej będzie służył Rzeczypospolitej (np. 

wychowaniu cnotliwego i rozumnego obywatela miało służyć nauczanie historii) – 

(opowiadanie, rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 charakteryzuje działalność Komisji Edukacji Narodowej, 

 dostrzega, że Komisja Edukacji Narodowej miała duże zasługi w nowoczesnym 

kształceniu młodzieży. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Opowiedz, w czym przejawiało się nowoczesne kształcenie młodzieży w szkołach Komisji 

Edukacji Narodowej. Podaj co najmniej jeden przykład. 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj informacje o Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Przedstaw, za jakie zasługi jest 

nadawany, i opisz jego wygląd. 

 

Materiały: 



68 

 

1. Mapa. Szkoły jezuickie w Rzeczypospolitej w latach 1759–1772, w: S. Litak, Historia 

wychowania, t. 1, Kraków 2004, s. 146. 

2. Ilustracje – Stanisław Konarski, Collegium Nobilium, Szkoła Rycerska. 

3. Mapa. Szkoły KEN w 1783 r., w: S. Litak, Historia wychowania, t. 1, Kraków 2004, s. 218. 

4. S. Konarski, Ustawy szkolne, w: Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków. Antologia, 

Warszawa 1986, s. 58, 60 (fragment o zniesieniu kary chłosty i czytaniu książek). 

5. Ilustracja. Medal Komisji Edukacji Narodowej. 

 

28. Konstytucja 3 maja – 1791 r. 

 

Cel ogólny: 

Poznanie Konstytucji 3 maja 1791 r. jako symbolu reform i odrodzenia Rzeczypospolitej. 

 

Treści: 

 Pierwszy rozbiór Polski. 

 Reformy Sejmu Wielkiego. 

 Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 r. 

 Rzeczpospolita monarchią konstytucyjną. 

 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Sejm Czteroletni. 

 Próby reformy Rzeczypospolitej. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. – mapa Rozbiory Polski, obraz 

Rejtan Jana Matejki – (praca pod kierunkiem, opowiadanie). 

o Opisanie zwołanego do Warszawy w 1788 r. Sejmu Wielkiego (Czteroletniego) i 

wyjaśnienie, że wprowadził on ważne reformy (np. zwiększenie liczby wojska do 100 

tys. żołnierzy, wprowadzenie stałego podatku), z których najważniejsze uchwalone 
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zostały w Konstytucji 3 maja 1791 r. – ilustracja Hugona Kołłątaja i Juliana Ursyna 

Niemcewicza – (opis, opowiadanie). 

o Przedstawienie Konstytucji 3 maja i jej najważniejszych postanowień (np. 

wprowadzenie dziedziczności tronu w miejsce wolnej elekcji, zniesienie liberum veto, 

powołanie rządu – Straży Praw) oraz wyjaśnienie, że Rzeczpospolita stawała się 

monarchią konstytucyjną – obraz Jana Matejki Konstytucja 3 maja 1791 r., tekst 

Konstytucji 3 maja – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie – po 

konstytucji Stanów Zjednoczonych. Podkreślenie, że rocznica uchwalenia Konstytucji 

3 maja jest obchodzona jako święto narodowe w Polsce – (opowiadanie). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 podaje przykłady reform Sejmu Wielkiego, 

 wyjaśnia, dlaczego uchwalenie Konstytucji 3 maja stanowi przedmiot dumy Polaków. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Wymień, kto i dlaczego w ówczesnej Rzeczypospolitej mógł nie być zadowolony 

z uchwalenia Konstytucji 3 maja. 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj informacje o tym, kiedy w kraju Twojego zamieszkania uchwalono pierwszą 

konstytucję. 

 

Materiały: 

1. Mapa. Rozbiory Polski. 

2. Ilustracja. Rejtan Jana Matejki. 

3. Ilustracja. Konstytucja 3 maja 1791 r. Jana Matejki. 

4. Ilustracje. Hugo Kołłątaj, Julian Ursyn Niemcewicz. 

5. Konstytucja 3 maja 1791, opracował J. Kowecki, Warszawa 1981, s. 89 (fragment, np. 

„Wszystko i wszędzie większością głosów udecydowane być powinno; przeto liberum veto 
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[…] jako duchowi niniejszej Konstytucji przeciwne, rząd obalające, społeczność niszczące, na 

zawsze znosimy”). 

 

29. Powstanie Tadeusza Kościuszki – 1794 r. 

 

Cel ogólny: 

Poznanie powstania kościuszkowskiego jako zrywu niepodległościowego Polaków. 

 

Treści: 

 Drugi rozbiór Polski. 

 Tadeusz Kościuszko. 

 Przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku w Krakowie. 

 Bitwy powstania kościuszkowskiego. 

 Upadek powstania. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Powstanie kościuszkowskie – 1794 r. 

 Tadeusz Kościuszko. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie drugiego rozbioru Polski z 1793 r. – mapa Rozbiory Polski – (praca pod 

kierunkiem). 

o Przedstawienie Tadeusza Kościuszki (nauka w Szkole Rycerskiej, udział w walce 

o niepodległość Stanów Zjednoczonych) i wyjaśnienie, że po drugim rozbiorze stanął 

on na czele powstania narodowego (powstanie kościuszkowskie) – ilustracja Tadeusz 

Kościuszko – (opowiadanie, praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie Tadeusza Kościuszki składającego przysięgę Narodowi Polskiemu na 

Rynku w Krakowie (24 marca 1794 r.) – ilustracja Przysięga Kościuszki na Rynku w 

Krakowie Franciszka Smuglewicza, tekst Przysięgi Tadeusza Kościuszki 

w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 
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o Pokazanie największych bitew powstania kościuszkowskiego (Racławice, Szczekociny, 

Warszawa, Maciejowice) – mapa Rozbiory Polski – (praca z mapą). 

o Opisanie wyglądu kosyniera i wyjaśnienie, dlaczego Bartosz Głowacki stał się 

symbolem męstwa i odwagi – ilustracja z opisem – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że po klęsce bitwy pod Maciejowicami ranny Kościuszko dostał się do 

niewoli rosyjskiej, uwolniony został przez cara Pawła I w 1796 r. i wyjechał do Stanów 

Zjednoczonych, a następnie powrócił do Europy – (opowiadanie). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 opowiada o powstaniu kościuszkowskim jako zrywie niepodległościowym Polaków, 

 wyjaśnia, dlaczego Tadeusz Kościuszko uznawany jest za bohatera narodowego. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Dlaczego powstanie kościuszkowskie upadło? Podaj co najmniej jedną przyczynę. 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj informacje o tym, gdzie pochowany jest Tadeusz Kościuszko. 

 

Materiały: 

1. Mapa. Rozbiory Polski. 

2. Ilustracja. Tadeusz Kościuszko. 

3. Ilustracja. Przysięga Kościuszki na Rynku w Krakowie Franciszka Smuglewicza. 

4. Tekst. Przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku w Krakowie 24 marca 1794 r. 

5. Ilustracja. Michał Stachowicz. Kosynierzy. 
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30. Koniec niepodległej Rzeczypospolitej 

 

Cel ogólny: 

Poznanie okoliczności trzeciego rozbioru i przyczyn upadku państwa polskiego. 

 

Treści: 

 Trzeci rozbiór Polski. 

 Przyczyny upadku państwa polskiego. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Upadek państwa polskiego. 

 Dlaczego Rzeczpospolita upadła? 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie trzeciego rozbioru Polski – mapa Rozbiory Polski – (praca z mapą). 

o Pokazanie państw Rosji, Prus, Austrii, których władcy dokonali rozbiorów ziem 

polskich – godła Rosji, Prus, Austrii; mapa Rozbiory Polski – (opis, praca pod 

kierunkiem). 

o Opisanie, jakie terytoria Rzeczypospolitej zagarnęły Prusy, Rosja i Austria – mapa 

Rozbiory Polski, mapa konturowa – (praca z mapą). 

o Usytuowanie na linii chronologicznej daty upadku państwa polskiego – linia 

chronologiczna w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, dlaczego doszło do upadku państwa polskiego (zaborczość sąsiadów, 

słabość państwa polskiego) – tekst Traktat trzeciego rozbioru Polski – (praca pod 

kierunkiem, dyskusja). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 wyjaśnia, w jakich okolicznościach doszło do trzeciego rozbioru Polski, 

 podaje, jakie były motywy Rosji, Prus i Austrii, które dokonały rozbiorów Polski. 
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Sposób ich sprawdzenia: 

Odpowiedz, jakimi ważnymi wydarzeniami zajęta była uwaga Europy, gdy mocarstwa 

dokonywały trzeciego rozbioru Polski. 

 

Praca domowa: 

Stanisław August Poniatowski podpisał abdykację w 1796 r. i wyjechał do Petersburga. Zmarł 

w 1798 r. Wyszukaj informacje i ustal, czy został pochowany na Wawelu. 

 

Materiały: 

1. Mapa. Rozbiory Polski. 

2. Mapa konturowa. 

3. Traktaty trzeciego rozbioru Polski, 1795 r., w: Wiek XVI–XVIII w źródłach, opracowała M. 

Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1997, s. 458 (fragment „Owi dwaj 

Monarchowie, nabrawszy z doświadczenia przeszłości przekonania o zupełnej niezdolności 

Rzeczypospolitej Polskiej do wytworzenia takiego dla siebie rządu i do spokojnego życia pod 

własnymi prawami przy zatrzymaniu jakiejkolwiek niepodległości, uznali w swej mądrości 

i w swej miłości pokoju i dobra swych poddanych, że jest rzeczą konieczną uciec się 

i przystąpić do zupełnego podziału owej Rzeczypospolitej między trzy sąsiednie mocarstwa”). 

 

31. Walka o wolność u boku Napoleona 

 

Cel ogólny: 

Poznanie przyczyn i znaczenia utworzenia Legionów Polskich. 

 

Treści: 

 Napoleon Bonaparte. 

 Utworzenie Legionów Polskich. 

 Mazurek Dąbrowskiego. 

 

Tematy (zagadnienia): 
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 Legiony Polskie. 

 Napoleon i Polac 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie Napoleona Bonapartego i wyjaśnienie, dlaczego Polacy postrzegali 

Napoleona jako sojusznika w walce o niepodległość – ilustracja Napoleon, obraz 

Davida – (opowiadanie, opis). 

o Wyjaśnienie, że po upadku państwa polskiego, korzystając z poparcia Francji, gen. Jan 

Henryk Dąbrowski utworzył w 1797 r. w północnych Włoszech polskie wojsko pod 

nazwą Legiony Polskie – ilustracja Generał Jan Henryk Dąbrowski na czele Legionów 

Juliusza Kossaka, mapa Udział wojsk polskich w wojnach napoleońskich – (praca 

z mapą,). 

o Przedstawienie, że w Legionach Polskich walczyli Polacy, którzy po powstaniu 

kościuszkowskim wyjechali za granicę, jak również przybywali ochotnicy z kraju i byli 

oni przekonani, że walka u boku Francuzów stwarza Polsce szansę na odzyskanie 

niepodległości – (opowiadanie). 

o Przedstawienie Józefa Wybickiego, który w 1797 r. ułożył w czasie pobytu legionów 

we włoskim mieście Reggio słowa pieśni legionów do melodii popularnego wówczas 

mazurka – tekst pierwszej zwrotki w wersji ułożonej przez Wybickiego 

w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Pokazanie, że pieśń legionów podkreślała również zasługi Napoleona i przyczyniała 

się do budowania jego pozytywnego wizerunku wśród Polaków – „Dał nam przykład 

Bonaparte, jak zwyciężać mamy” – (rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 wyjaśnia, dlaczego Polacy walczyli u boku Napoleona, 

 przedstawia zasługi Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Dlaczego w refrenie Mazurka Dąbrowskiego jest mowa o marszu z ziemi włoskiej do Polski? 

 

Praca domowa: 
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Wyszukaj informacje o tym, kiedy Mazurek Dąbrowskiego stał się hymnem Polski. 

 

Materiały: 

1. Mapa. Udział wojsk polskich w wojnach napoleońskich. 

2. Ilustracja. Jacques-Louis David. Napoleon. 

3. Ilustracja. Generał Jan Henryk Dąbrowski na czele Legionów. Obraz Juliusza Kossaka. 

4. Mazurek Dąbrowskiego. Pierwsza zwrotka w wersji ułożonej przez Józefa Wybickiego. 

 

32. Książę Józef Poniatowski (1763–1813) 

 

Cel ogólny: 

Poznanie księcia Józefa Poniatowskiego jako symbolu dążeń niepodległościowych w epoce 

napoleońskiej. 

 

Treści: 

 Księstwo Warszawskie. 

 Józef Poniatowski. 

 Legenda napoleońska. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Powstanie Księstwa Warszawskiego. 

 Legenda napoleońska. 

 Polacy w kampaniach napoleońskich. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie, że po zwycięstwie nad Austrią i Prusami Napoleon w 1807 r. utworzył 

Księstwo Warszawskie, które zostało powiększone w 1809 r. o ziemie zaboru 

austriackiego – mapa Księstwo Warszawskie, ilustracja Francuzi i Polacy przyjaciółmi 

po wsze czasy A. Oleszczyńskiego – (praca z mapą, opis). 

o Przedstawienie księcia Józefa Poniatowskiego (bratanek króla Stanisława Augusta, 

walczył w powstaniu kościuszkowskim, uczestnik wojen napoleońskich) jako 
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naczelnego wodza armii Księstwa Warszawskiego, która walczyła u boku Napoleona 

(w wyprawie Napoleona na Rosję polskie siły wojskowe liczyły 90 tys. żołnierzy), 

i wyjaśnienie, że Józef Poniatowski zginął w bitwie pod Lipskiem w 1813 r. – ilustracje 

przedstawiające ks. Józefa Poniatowskiego i bitwę pod Lipskiem, mapa Udział wojsk 

polskich w wojnach napoleońskich – (praca pod kierunkiem, opowiadanie). 

o Wyjaśnienie, że po śmierci książę Józef Poniatowski był czczony jako człowiek 

wielkiego charakteru, jako uosobienie bohaterstwa (w 1817 r. pochowany został 

w katedrze na Wawelu) – (opowiadanie). 

o Pokazanie, że fascynująca postać Napoleona występuje w wielu utworach poetyckich 

i w literaturze, znalazła również trwałe miejsce np. w Panu Tadeuszu Adama 

Mickiewicza – Księga XI. Rok 1812 – (praca pod kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 charakteryzuje księcia Józefa Poniatowskiego jako bohatera narodowego, 

 dostrzega, że Polacy wiązali z Napoleonem nadzieje na odzyskanie niepodległości. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Jak sądzisz, czy Napoleon spełnił nadzieje i oczekiwania Polaków? 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj informacje w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza na temat tabakierki księdza 

Robaka (księga IV, w. 353–426). Opisz jej wygląd. 

 

Materiały: 

1. Mapa. Udział wojsk polskich w wojnach napoleońskich. 

2. Ilustracja. Francuzi i Polacy przyjaciółmi po wsze czasy A. Oleszczyńskiego. 

3. Ilustracje. Książę Józef Poniatowski. Bitwa po Lipskiem. 

4. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Księga XI. Rok 1812 (fragment). 

 

33. Powstanie listopadowe (1830–1831) 
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Cel ogólny: 

Poznanie okoliczności wybuchu powstania listopadowego i jego skutków. 

 

Treści: 

 Królestwo Polskie. 

 Noc listopadowa. 

 Wojna polsko-rosyjska. 

 Upadek powstania. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Powstania narodowe. 

 Królestwo Polskie. 

 Noc listopadowa. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Wyjaśnienie, że po upadku Napoleona na kongresie w Wiedniu w 1815 r. ponownie 

podzielono ziemie polskie pomiędzy Prusy, Austrię i Rosję, a z części ziem Księstwa 

Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie – mapa Europa po kongresie 

wiedeńskim – (praca z mapą). 

o Przedstawienie, że władcą Królestwa Polskiego był car Rosji, i wyjaśnienie, że 

posiadało ono własną konstytucję, sejm i wojsko. Ustalenie przyczyn niezadowolenia 

Polaków z rządów cara Mikołaja I (łamanie postanowień konstytucji, rządy księcia 

Konstantego i niezadowolenie w armii) – ilustracja Książę Konstanty – (opowiadanie, 

rozmowa nauczająca). 

o Opisanie tajnego związku w Szkole Podchorążych w warszawskich Łazienkach, na 

czele którego stanął Piotr Wysocki – ilustracja Piotr Wysocki – (opis). 

o Opisanie przebiegu Nocy Listopadowej (atak na Belweder i Arsenał, zdobycie broni) – 

tekst Noc Listopadowa, ilustracja Atak na Arsenał Marcina Zaleskiego, plan Warszawy 

– (gra dydaktyczna – symulacja, praca w grupach). 

o Pokazanie na mapie najważniejszych bitew wojny polsko-rosyjskiej – mapa Powstanie 

listopadowe w Królestwie Polskim, ilustracja z opisem Emilia Plater – (praca z mapą, 
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opis) – i wyjaśnienie, dlaczego doszło do upadku powstania listopadowego (rozmowa 

nauczająca). 

o Przedstawienie represji władz carskich wobec uczestników powstania listopadowego 

i wobec mieszkańców Królestwa Polskiego (np. wprowadzenie stanu wojennego, 

zlikwidowanie sejmu, wojska polskiego, zsyłki na Sybir, więzienia) – schemat 

w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 opisuje okoliczności wybuchu powstania listopadowego, 

 podaje przykłady represji władz carskich wobec Polaków po przegranym powstaniu 

listopadowym. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Wysłuchaj jednej z najpopularniejszych pieśni powstania listopadowego Warszawianka, 

którą napisał na wieść o wybuchu powstania listopadowego francuski poeta Casimir 

Delavigne. Po raz pierwszy Warszawiankę odśpiewano 5 kwietnia 1831 r. w Teatrze 

Narodowym i przyjęta została entuzjastycznie. Co oznaczają słowa pieśni „Powstań, Polsko, 

zrzuć kajdany. Dziś twój triumf albo zgon”? 

 

Praca domowa: 

Opisz godło Polski okresu powstania listopadowego i nazwij jego elementy. 

 

Materiały: 

1. Mapa. Europa po kongresie wiedeńskim. 

2. Tekst. Noc Listopadowa. 

3. Ilustracja. Książę Konstanty. 

4. Ilustracja. Piotr Wysocki. 

5. Ilustracja. Atak na Arsenał Marcina Zaleskiego. 

6. Plan Warszawy – schemat. 

7. Mapa. Powstanie listopadowe w Królestwie Polskim (1830–1831). 
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8. Pieśń Warszawianka. Pierwsza zwrotka. 

9. Godło Polski z okresu powstania listopadowego. 

 

34. Powstanie styczniowe (1863–1864) 

 

Cel ogólny: 

Poznanie okoliczności wybuchu powstania styczniowego i jego skutków. 

 

Treści: 

 Przygotowania do powstania. 

 Manifestacje patriotyczne. 

 Aleksander Wielopolski. 

 Branka i wybuch powstania. 

 Wojna partyzancka. 

 Romuald Traugutt. 

 Represje popowstaniowe. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Dzieje powstania styczniowego. 

 Wojna partyzancka w czasie powstania styczniowego. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Opisanie przygotowań powstania (plany obozu białych i czerwonych, demonstracje 

patriotyczne) – ilustracja Manifestacja w Warszawie 8 kwietnia 1861 r. 

– (opowiadanie, opis). 

o Przedstawienie Aleksandra Wielopolskiego (szefa rządu cywilnego Królestwa od 

1862 r.) jako przeciwnika wybuchu powstania i wyjaśnienie, co to była branka 

– ilustracja Aleksander Wielopolski i Branka Grottgera – (praca pod kierunkiem). 

o Opisanie wybuchu powstania (22 stycznia 1863 r.) i wyjaśnienie, że działania zbrojne 

miały charakter wojny partyzanckiej – mapa Powstanie styczniowe w Królestwie 
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Polskim (1863–1864), ilustracja Kucie kos A. Grottgera – (praca z mapą, 

opowiadanie). 

o Przedstawienie Romualda Traugutta jako dyktatora powstania styczniowego w jego 

schyłkowej fazie i dobrego organizatora (stracony w 1864 r.) – ilustracja Romuald 

Traugutt z opisem w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, dlaczego powstanie styczniowe zakończyło się klęską; opisanie represji 

popowstaniowych (zesłania na Sybir, więzienia, wprowadzenie nazwy „Kraj 

Przywiślański” itd.) i wyjaśnienie, że zapanowała w społeczeństwie żałoba narodowa 

(np. ubierano się na czarno, noszono czarną biżuterię) – (opowiadanie, rozmowa 

nauczająca). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 opisuje okoliczności wybuchu powstania, 

 wyjaśnia, dlaczego powstanie styczniowe miało charakter wojny partyzanckiej. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Polacy przez następne pół wieku nie podejmowali działań powstańczych. Jak sądzisz, 

dlaczego? 

 

Praca domowa: 

Porównaj powstanie styczniowe z listopadowym i odpowiedz, czym się różniły. Podaj trzy 

różnice. 

 

Materiały: 

1. Ilustracja. Warszawa 8 kwietnia 1861. Obraz T. R. Fleury’ego. 

2. Ilustracja. Aleksander Wielopolski. 

3. Branka. Obraz Artura Grottgera. 

4. Mapa. Powstanie styczniowe w Królestwie Polskim (1863–1864). 

5. Ilustracja. Kucie kos. Obraz Artura Grottgera. 

6. Ilustracja. Romuald Traugutt. 
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35. Walka o polskość w zaborze pruskim 

 

Cel ogólny: 

Poznanie form oporu Polaków przeciwko germanizacji w zaborze pruskim. 

 

Treści: 

 Germanizacja i jej skutki. 

 Postawa Polaków wobec germanizacji. 

 Michał Drzymała. 

 Września. 

 

 

Tematy (zagadnienia): 

 W obronie polskiej mowy. 

 Życie Polaków w zaborze pruskim. 

 Życie Polaków pod zaborami. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Pokazanie zaboru pruskiego i wyjaśnienie, że w drugiej połowie XIX w. nasiliła się 

germanizacja (usunięcie języka polskiego ze szkół, wysiedlanie Polaków, 

wykupywanie ziemi od Polaków itd.) – (opowiadanie). 

o Opisanie historii Michała Drzymały jako symbolu walki o polskość – ilustracja Wóz 

Drzymały, mapa Ziemie polskie w końcu XIX i na początku XX wieku w e-podręczniku – 

(opis i opowiadanie). 

o Przedstawienie strajku szkolnego we Wrześni – ilustracja Dzieci wrzesińskie, mapa 

Ziemie polskie w końcu XIX i na początku XX wieku, scenariusz inscenizacji w e-

podręczniku – (opis, praca z mapą, inscenizacja). 

o Przedstawienie Marii Konopnickiej i wyjaśnienie, że pisarze polscy potępiali politykę 

germanizacyjną władz pruskich – wiersz O Wrześni – (praca pod kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 
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 wyjaśnia, na czym polegała germanizacja w zaborze pruskim, 

 podaje przykłady walki Polaków z germanizacją. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Jak sądzisz, które z działań władz pruskich wobec Polaków stanowiły największe zagrożenie 

dla polskości? Podaj jeden przykład i uzasadnij. 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj, z jakiej pieśni pochodzi cytat „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”. Podaj jej tytuł i 

autora. 

 

Materiały: 

1. Mapa. Ziemie polskie w końcu XIX i na początku XX wieku. 

2. Ilustracja. Wóz Drzymały. 

3. Ilustracja. Dzieci wrzesińskie. 

4. Scenariusz inscenizacji Strajk szkolny we Wrześni w 1901 r. 

5. Wiersz. Maria Konopnicka. O Wrześni. 

 

36. Kultura polska w zaborze rosyjskim 

 

Cel ogólny: 

Poznanie roli kultury polskiej dla życia narodu w zaborze rosyjskim. 

 

Treści: 

 Rusyfikacja po upadku powstania styczniowego. 

 Stanisław Moniuszko. 

 Henryk Sienkiewicz. 

 Oblęgorek – dar narodowy dla Henryka Sienkiewicza. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Henryk Sienkiewicz. 
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 Stanisław Moniuszko. 

 Rusyfikacja i walka o polskość. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie, że po upadku powstania styczniowego nasiliła się rusyfikacja (od 

1869 r. język rosyjski jako wykładowy, rosyjskie podręczniki, nauczyciele sprowadzani 

z Rosji, nadzór nad życiem młodzieży), i wyjaśnienie, że w zaborze rosyjskim mocno 

rozwinęło się tajne nauczanie (tworzenie bibliotek polskich, wypożyczanie ich sobie 

nawzajem potajemnie, zakładanie kółek samokształceniowych) – (opowiadanie). 

o Przedstawienie, że po upadku powstania styczniowego w Warszawie rozwijało się 

intensywnie życie literackie (wzrost produkcji książek, prasy), i wyjaśnienie, że dużą 

popularnością cieszyła się literatura historyczna – schemat Rozwój prasy i książki w e-

podręczniku – (praca pod kierunkiem). Wyjaśnienie, że po 1864 r. cenzura się 

zaostrzyła i poddawano częstej kontroli prasę, czytelnie, księgarnie (np. nie wolno 

było pisać o Kościuszce, Napoleonie, księciu Józefie Poniatowskim). 

o Przedstawienie Stanisława Moniuszki (1819–1872) jako twórcy polskich oper 

narodowych (np. Halki, Strasznego Dworu) – ilustracja Stanisław Moniuszko z opisem 

i wysłuchanie arii, np. Ten stary zegar – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie Henryka Sienkiewicza (1846–1916) jako pisarza powieści 

historycznych (Krzyżacy, Potop, Ogniem i mieczem itd.) i wyjaśnienie, że w 1905 r. 

pisarz otrzymał nagrodę literacką Nobla – ilustracja Henryk Sienkiewicz z opisem, 

ilustracje z tytułami książek – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że Henryk Sienkiewicz wypowiadał się publicznie przeciwko 

prześladowaniu Polaków w zaborze pruskim (w 1906 r. list otwarty do Wilhelma II) 

oraz przeciwko rządom policyjnym w Królestwie (w 1904 r. anonimowy List otwarty 

Polaka do ministra rosyjskiego) – tekst w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie, że Henryk Sienkiewicz z okazji obchodów 25-lecia twórczości w 

1900 r. (uroczystości odbywały się we wszystkich polskich miastach i w ośrodkach 

polonijnych za granicą) otrzymał w darze narodowym majątek Oblęgorek (w pobliżu 

Kielc), w którym obecnie mieści się Muzeum Henryka Sienkiewicza – ilustracja Widok 

pałacyku, gabinet – (opis, praca pod kierunkiem). 
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Osiągnięcia uczniów: 

 wyjaśnia, na czym polegała rusyfikacja w zaborze rosyjskim, 

 opisuje zasługi Stanisława Moniuszki i Henryka Sienkiewicza dla kultury polskiej. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Dlaczego Henryka Sienkiewicza nazywamy pisarzem światowym? 

Jak sądzisz, dlaczego carska cenzura zakazała wystawiania opery Straszny Dwór? 

 

Praca domowa: 

Od 1912 r. powstawały pierwsze filmowe adaptacje powieści Henryka Sienkiewicza. 

Podaj, jakie znasz tytuły filmów opartych na dziełach Sienkiewicza. 

 

 

 

Materiały: 

1. Ilustracje. Stanisław Moniuszko. Henryk Sienkiewicz. Tytuły wybranych książek. Oblęgorek. 

2. Schemat. Rozwój prasy i książki. 

3. List do Jego Cesarskiej Mości Wilhelma II (fragment „[…] ziemie wchodzące w skład 

państwa pruskiego stały się przybytkiem niedoli, która pod panowaniem Twoim wzrosła 

jeszcze niestety i spotężniała […]. Bezduszne bowiem i nieludzkie jest takie prawo, które nie 

bacząc na to, że nawet zwierz każdy musi mieć swoje legowisko, zabrania Polakowi wznieść 

sobie na kawałku ziemi dach nad głową”). 

 

37. Kultura polska w Galicji 

 

Cel ogólny: 

Poznanie wybitnych postaci kultury polskiej i ich dokonań dla jej rozwoju. 

 

Treści: 

 Autonomia Galicji. 



85 

 

 Jan Matejko. 

 Stanisław Wyspiański. 

 Obchody rocznic narodowych. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Wielkie postacie polskiej kultury XIX w. 

 Kultura polska i jej rola w życiu narodu. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Pokazanie na mapie zaboru austriackiego zwanego Galicją i wyjaśnienie, że w drugiej 

połowie XIX w. przyznano jej autonomię (Sejm Krajowy, język polski, polskie uczelnie, 

szkoły, nauka itd.) – mapa Ziemie polskie w końcu XIX i na początku XX wieku – (praca 

z mapą, opowiadanie). 

o Pokazanie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Lwowskiego – ilustracje – (pokaz, opis) – 

oraz wyjaśnienie, że dzięki wprowadzeniu języka polskiego do szkół i urzędów w 

Galicji powstały tam najkorzystniejsze warunki rozwoju nauki, oświaty i kultury w 

porównaniu z zaborem rosyjskim i pruskim – (praca pod kierunkiem). 

o Pokazanie Szkoły Sztuk Pięknych (od 1900 r. Akademii), z którą związani byli najwięksi 

polscy malarze, np. Jan Matejko, Jacek Malczewski – ilustracje Szkoła Sztuk Pięknych, 

portret Jana Matejki, Polonia Jacka Malczewskiego – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie Stanisława Wyspiańskiego jako poety, malarza, dramaturga 

i pokazanie jego największych dzieł (np. Wesele) – ilustracje Autoportret Stanisława 

Wyspiańskiego, Dworek Rydlówka w Bronowicach – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie, że w Galicji miały miejsce wielkie obchody narodowe, np. 400. 

rocznica śmierci Jana Długosza, 200. rocznica odsieczy wiedeńskiej, 100. rocznica 

bitwy pod Racławicami, 100. rocznica Konstytucji 3 maja i uroczyste, wielomiesięczne 

obchody 492. rocznicy bitwy pod Grunwaldem – tekst – (praca pod kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 opisuje dokonania Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego dla rozwoju kultury 

polskiej, 
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 wyjaśnia, jakie korzyści osiągnęli Polacy z przyznania autonomii Galicji. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Porównaj, jakie były warunki rozwoju kultury w trzech zaborach. Wskaż podobieństwa i 

różnice. 

 

Praca domowa: 

W XIX w. wielu zasłużonych dla polskiej kultury Polaków wyjechało z kraju. Wśród nich był 

Fryderyk Chopin. Wyszukaj informacje o życiu i dokonaniach Fryderyka Chopina na 

obczyźnie. 

 

Materiały: 

1. Mapa. Ziemie polskie w końcu XIX i na początku XX wieku. 

2. Ilustracje. Uniwersytet Jagielloński. Uniwersytet Lwowski. Szkoła Sztuk Pięknych. Portret 

Jana Matejki. Polonia Jacka Malczewskiego. 

3. Tekst. Scenariusz obchodów rocznicy grunwaldzkiej. 

4. Z. Fras, Galicja, Wrocław 2002. 

 

38. Polacy na emigracji w XIX w. 

 

Cel ogólny: 

Poznanie przyczyn polskiej emigracji i jej dokonań w XIX w. 

 

Treści: 

 Polacy w świecie. 

 Emigracja polityczna. 

 Emigracja zarobkowa. 

 Życie na emigracji. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Działalność Polaków na emigracji. 
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 Wielka Emigracja. 

 Polska emigracja w XIX w. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Wyjaśnienie pojęcia „emigracja” i opisanie wieku XIX jako wieku masowej emigracji 

Polaków do Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Kanady, Argentyny – 

mapa Emigracja Polaków w latach 1831–1918 – (praca z mapą). 

o Wyjaśnienie przyczyn politycznych emigracji (np. opuszczanie kraju po powstaniach 

narodowych), opisanie Wielkiej Emigracji po powstaniu listopadowym (Francja, 

Belgia, Anglia, Szwajcaria) i przedstawienie, że działalność emigracji zaowocowała 

wielkim dorobkiem kulturalnym, np. Adama Mickiewicza, Fryderyka Chopina, Juliusza 

Słowackiego, Joachima Lelewela – ilustracje w e-podręczniku – (praca pod 

kierunkiem). 

o Przedstawienie, że wśród emigrantów byli znani badacze, wynalazcy, np. Maria Curie-

Skłodowska, Ignacy Domeyko, Ernest Malinowski – ilustracje i tablica 

w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie przyczyn ekonomicznych emigracji (eksplozja demograficzna, 

bezrobocie, wzrost edukacji, nowe środki podróżowania itd.) i pokazanie, że około 

dwóch milionów Polaków wyemigrowało z ziem zaboru pruskiego, Galicji 

i Królestwa w XIX w. – schemat w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Opisanie życia na emigracji – zakładanie stowarzyszeń, polskich kościołów, sklepów, 

klubów, wydawanie prasy – ilustracje – (opis, opowiadanie). 

o Wyjaśnienie, w jaki sposób Polacy na emigracji podtrzymywali więź z krajem i 

pielęgnowali polskość (np. obchody rocznicowe, składki na działalność narodową) – 

tablica w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 rozróżnia emigrację polityczną i zarobkową, 

 wymienia państwa, do których przybyło najwięcej Polaków w XIX w. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 
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Przedstaw zalety i wady życia Polaków na emigracji w XIX w. Podaj co najmniej jeden 

przykład. 

 

Praca domowa: 

Dowiedz się od rodziców lub dziadków, z jakiego powodu udali się za granicę i kiedy to 

nastąpiło. 

 

Materiały: 

Mapa. Emigracja Polaków w latach 1831–1918. 

 

39. Jak Polska odzyskała niepodległość? 

 

Cel ogólny: 

Poznanie historycznych uwarunkowań odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. 

 

Treści: 

 I wojna światowa. 

 Rewolucja w Rosji. 

 Legiony Polskie. 

 Komitet Narodowy Polski. 

 Objęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Odzyskanie niepodległości przez Polskę. 

 Droga do niepodległej Polski. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie uwarunkowań historycznych sprzyjających odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości (I wojna światowa oraz klęska Niemiec i Austrii, rewolucja w Rosji w 

1917 r. i upadek caratu) – mapa Europa podczas I wojny światowej – (praca z mapą, 

opowiadanie). 



89 

 

o Przedstawienie Józefa Piłsudskiego (1867–1935) i pokazanie jego zaangażowania 

w tworzenie Legionów (zalążka polskiej armii) oraz wyjaśnienie „kryzysu 

przysięgowego” (w 1917 r. aresztowanie J. Piłsudskiego i uwięzienie w Magdeburgu) 

– ilustracja Józef Piłsudski brygadier, austriacka pocztówka z 1915 r. i ilustracja 

Żołnierze Legionów Polskich – (opis, opowiadanie). 

o Przedstawienie Romana Dmowskiego (1864–1939) i pokazanie jego zaangażowania 

w prowadzenie na Zachodzie działań dyplomatycznych na rzecz utworzenia 

niepodległej Polski (Komitet Narodowy Polski był uznawany przez Zachód za oficjalną 

reprezentację narodu polskiego) oraz wyjaśnienie, że w 1917 r. utworzono Armię 

Polską we Francji pod dowództwem gen. Józefa Hallera – ilustracja Komitet 

Narodowy Polski w Paryżu – (opis, opowiadanie). 

o Przedstawienie orędzia prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona 

z 8. stycznia 1918 r. – tekst, pkt 13 – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że 10. listopada 1918 r. przybył do Warszawy Józef Piłsudski 

 i 11. listopada przejął władzę wojskową od Rady Regencyjnej (powołanej w 1917 r.), 

a 14. listopada 1918 r. – pełną władzę w odradzającym się państwie polskim – tekst 

Dekret Rady Regencyjnej do narodu polskiego z 11 XI 1918 r. i Pismo Rady 

Regencyjnej do Józefa Piłsudskiego z 14 XI 1918 r. w e-podręczniku – (praca pod 

kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 opisuje okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości, 

 wymienia zasługi Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego w tworzeniu 

niepodległego państwa polskiego. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Wyjaśnij, dlaczego 11 listopada stał się w odrodzonej Polsce świętem państwowym. 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj informacje na temat obchodzonych świąt państwowych w kraju Twojego pobytu. 

Wymień je i podaj, jakie wydarzenia historyczne upamiętniają. 
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Materiały: 

1. Orędzie prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona do Kongresu Stanów Zjednoczonych 

Ameryki Północnej z 8 I 1918 r., w: Wiek XX w źródłach, opracowała M. Sobańska-Bondaruk, 

S. B. Lenard, Warszawa 1998, s. 44. 

„Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które winno obejmować terytoria zamieszkane 

przez ludność niezaprzeczalnie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny 

dostęp do morza […].” 

2. Dekret Rady Regencyjnej do narodu polskiego z 11 XI 1918 r. 

„Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla utrzymania 

porządku w kraju, Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo 

wojsk polskich, jej podległych, Brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu.” 

3. Pismo Rady Regencyjnej do Józefa Piłsudskiego z 14 XI 1918 r. 

„[…] kierując się dobrem Ojczyzny, postanawiamy Radę Regencyjną rozwiązać, a od tej chwili 

obowiązki nasze i odpowiedzialność względem narodu polskiego w Twoje ręce, panie 

Naczelny Dowódco, składamy do przekazania Rządowi Narodowemu.” 

 

40. W odrodzonej Rzeczypospolitej 

 

Cel ogólny: 

Poznanie uwarunkowań odbudowy państwa polskiego w pierwszych latach niepodległości. 

Treści: 

 Walki o granice. 

 Ustrój polityczny. 

 Odbudowa i integracja. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Granice II Rzeczypospolitej. 

 Odbudowa państwa polskiego. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 
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o Przedstawienie, że odradzająca się Polska prowadziła kilkuletnie walki o granice 

(powstania w Wielkopolsce i na Górnym Śląsku, wojna z Rosją Radziecką, walki 

z Litwinami, Czechami i Ukraińcami) – mapa Granice II Rzeczypospolitej z 1922 r. – 

(praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że w odradzającej się Polsce przeprowadzono wybory do Sejmu 

Ustawodawczego (1919 r.) i uchwalono konstytucję (1921 r.), oraz pokazanie, że 

Polska stała się republiką parlamentarno-demokratyczną – ilustracja i tekst, 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 1 i 2 – (opowiadanie, praca pod 

kierunkiem). 

o Opisanie Rzeczypospolitej Polskiej (obszar, dostęp do morza) oraz przedstawienie jej 

problemów związanych z integracją ziem trzech zaborów i odbudową gospodarki 

(zniszczenia wojenne, odmienne systemy podatkowe, monetarne, prawne, szkolne) – 

mapa Granice II Rzeczypospolitej z 1922 r. – (praca pod kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 wyjaśnia, dlaczego Polacy musieli walczyć o ustalenie granic państwa polskiego, 

 wyjaśnia, z jakimi problemami musiały uporać się władze odradzającego się państwa. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Wyjaśnij, dlaczego 15 sierpnia obchodzone jest święto państwowe Wojska Polskiego. 

 

 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj informacje na temat Grobu Nieznanego Żołnierza. Kiedy został wzniesiony, gdzie 

się znajduje i co upamiętnia? 

 

41. Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 

 

Cel ogólny: 

Poznanie zjawiska zróżnicowania kulturowego społeczeństwa międzywojennego. 
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Treści: 

 Ludność. 

 Mniejszości narodowe. 

 Życie codzienne. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Mniejszości narodowe w II Rzeczypospolitej. 

 Życie codzienne społeczeństwa II Rzeczypospolitej. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Opisanie społeczeństwa (liczba ludności, liczba Polaków poza krajem), przedstawienie 

struktury społecznej (np. ludność wiejska i miejska; robotnicy, inteligencja), 

pokazanie największych miast – schematy w e-podręczniku, mapa II Rzeczpospolita – 

(praca pod kierunkiem). 

o Opisanie struktury narodowościowej społeczeństwa międzywojennego i pokazanie 

obszarów Polski zamieszkałych przez mniejszości narodowe – wykres i mapa 

Narodowość mieszkańców Polski w 1931 r. – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że wielonarodowościowa struktura społeczeństwa międzywojennego 

znajdowała odzwierciedlenie w międzywojennej szkole (np. w roku szkolnym 

1930/1931 w siedmioklasowej szkole w Ostrogu na Wołyniu było 58 uczniów 

narodowości polskiej, 135 – ukraińskiej, 7 – rosyjskiej, 1 – czeskiej oraz 148 Żydów) – 

tekst w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie, że Konstytucja Rzeczypospolitej zapewniała ochronę praw 

mniejszości narodowych (np. gwarantowała możliwość kultywowania własnego 

języka narodowego i dawała możliwość zakładania własnych szkół, towarzystw itp.), 

oraz wyjaśnienie, że w Drugiej Rzeczypospolitej konflikty pomiędzy Polakami 

a mniejszościami narodowymi występowały i szczególnie widoczne były np. 

w stosunkach Polaków z Ukraińcami czy Niemcami – (opowiadanie). 

o Przedstawienie życia codziennego w Polsce międzywojennej (odżywianie, odzież, 

mieszkania i ich wyposażenie) – teksty i wykresy w e-podręczniku (J. Żarnowski, 
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Polska 1918–1939. Praca. Technika. Społeczeństwo, Warszawa 1992) – (praca pod 

kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 wymienia cechy charakterystyczne społeczeństwa międzywojennego, 

 dostrzega wpływ zróżnicowania kulturowego w życiu codziennym mieszkańców 

II Rzeczypospolitej. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Jak sądzisz, jakie były wady, a jakie zalety życia w wielonarodowościowym społeczeństwie 

II Rzeczypospolitej? Podaj co najmniej jeden przykład. 

 

Praca domowa: 

Czy w kraju Twojego pobytu mieszkają ludzie rożnych narodowości? Jeśli tak, to zbierz 

informacje o tym, czym się zajmują i czy uczą się swojego języka narodowego. 

 

42. Wielkie budowy II Rzeczypospolitej 

 

Cel ogólny: 

Poznanie najważniejszych osiągnięć gospodarczych II Rzeczypospolitej. 

 

Treści: 

 Bank Polski i złoty polski. 

 Budowa portu w Gdyni. 

 Centralny Okręg Przemysłowy. 

 Magistrala kolejowa z Gdyni na Górny Śląsk. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Gospodarka II Rzeczypospolitej. 

 Budowa portu w Gdyni. 
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Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie, że ważnym osiągnięciem władz II Rzeczypospolitej było powołanie 

w 1924 r. Banku Polskiego i wprowadzenie nowego pieniądza – złotego polskiego – 

ilustracja Władysław Grabski, banknot pięćset złotych – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie, że w 1922 r. sejm podjął decyzję o budowie portu w Gdyni 

(przyczyny, np. z powodu ograniczenia praw Polski w Wolnym Mieście Gdańsku), 

i wyjaśnienie, że duże zasługi przy budowie portu miał Tadeusz Wenda i Eugeniusz 

Kwiatkowski (w 1925 r. port w Gdyni przyjął 85 statków, a w 1937 r. – 5766) – tekst 

i ilustracje Eugeniusz Kwiatkowski, port w Gdyni w e-podręczniku – (praca pod 

kierunkiem, opowiadanie). 

o Pokazanie, że do ważnych budów II Rzeczypospolitej zaliczał się Centralny Okręg 

Przemysłowy (Eugeniusz Kwiatkowski), i wyjaśnienie, że to wielkie przedsięwzięcie 

miało na celu unowocześnienie państwa polskiego – mapa Centralny Okręg 

Przemysłowy, wykaz największych budów COP-u w e-podręczniku – (praca pod 

kierunkiem). 

o Opisanie ważniejszych linii kolejowych zbudowanych w latach 1918–1939 i pokazanie 

magistrali kolejowej łączącej Gdynię z Górnym Śląskiem – mapa II Rzeczpospolita – 

(praca pod kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 wymienia największe osiągnięcia gospodarcze II Rzeczypospolitej, 

 wyjaśnia, dlaczego budowę Gdyni i COP-u uznajemy za osiągnięcie II Rzeczypospolitej. 

 

 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Podaj, jakie korzyści przyniosła państwu polskiemu budowa Centralnego Okręgu 

Przemysłowego. Podaj co najmniej jeden przykład. 

 

Praca domowa: 
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W okresie międzywojennym do najlepszych sportowców należał Janusz Kusociński. Zbierz 

informacje o tym, jaką dyscyplinę sportu uprawiał, i ustal, jakie miał w niej sukcesy. 

 

43. Kultura II Rzeczypospolitej 

 

Cel ogólny: 

Poznanie największych osiągnięć II Rzeczypospolitej w zakresie nauki i kultury. 

 

Treści: 

 Oświata i nauka. 

 Prasa i czytelnictwo. 

 Literatura. 

 Radio i kino. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Sławni ludzie nauki w II Rzeczypospolitej. 

 Sławni ludzie kultury w II Rzeczypospolitej. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie rozwoju szkolnictwa (obowiązek bezpłatnego powszechnego 

nauczania) i wyjaśnienie, że nie udało się wyeliminować analfabetyzmu – przed 

wybuchem wojny nie umiało czytać ok. 5 mln mieszkańców państwa polskiego 

– wykres, ilustracja szkoły powszechnej z 1938 r. – (praca pod kierunkiem, 

opowiadanie). 

o Przedstawienie największych uniwersytetów (Warszawa, Kraków, Poznań, Wilno 

i Lwów) i wyjaśnienie, że polscy naukowcy mieli znaczące osiągnięcia (np. 

matematyka – Stefan Banach, socjologia – Florian Znaniecki itd.) – mapa II 

Rzeczpospolita, ilustracje Stefana Banacha i Floriana Znanieckiego z opisem 

w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 
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o Wyjaśnienie, że w okresie międzywojennym rozwijała się prasa i czytelnictwo 

– ilustracje, np. Kurier Warszawski, Wiadomości Literackie, Płomyk ze spisem treści 

– (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie najważniejszych przedstawicieli literatury, np. Władysława Reymonta 

(w 1924 r. Nagroda Nobla – Chłopi), Juliana Tuwima, Ignacego Stanisława Witkiewicza 

– ilustracje z opisami w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem, opowiadanie). 

o Przedstawienie narodzin polskiego radia i rozwoju polskiego kina – ilustracja studio 

radiowe i plakat reklamowy filmu w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 wymienia osiągnięcia II Rzeczypospolitej w zakresie nauki i kultury, 

 dostrzega, że ludzie nauki i kultury znajdowali sprzyjające warunki do pracy twórczej 

w II Rzeczypospolitej. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Odpowiedz, czy w okresie międzywojennym kultura była tworzona dla masowego odbiory 

czy tylko dla nielicznej i uprzywilejowanej grupy. Podaj przykład. 

 

Praca domowa: 

W okresie międzywojennym Melchior Wańkowicz był autorem słynnego sloganu 

reklamowego „Cukier krzepi”. Wyszukaj informacje o tym, kim był i czym zajmował się 

Melchior Wańkowicz. 

 

44. Obrona Polski we wrześniu 1939 r. 

 

Cel ogólny: 

Poznanie przebiegu i skutków wojny 1939 roku. 

 

Treści: 

 Przyczyny agresji Hitlera na Polskę. 

 Miejsca bohaterskiej obrony i główne bitwy. 
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 Przyczyny agresji ZSRR na Polskę.. 

 Obrona Warszawy. 

 Powstanie rządu RP we Francji. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Agresja Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 r. 

 Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 r. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie żądań Hitlera wobec Polski i wyjaśnienie, że zostały one przez Polskę 

odrzucone – przemówienie ministra Józefa Becka w Sejmie RP z 5 maja 1939 r. 

– (praca pod kierunkiem, opowiadanie). 

o Przedstawienie, że 1 września 1939 r. hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę, 

i pokazanie kierunków uderzenia oraz najważniejszych miejsc obrony i bitew 

(Westerplatte, bitwa nad Bzurą, Warszawa, bitwa pod Kockiem) – mapa Polska
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w roku 1939, ilustracje w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie, że 17 września 1939 r. na rozkaz Stalina Polska została zaatakowana 

przez Rosjan (wyjaśnienie przyczyn), i pokazanie kierunków uderzenia – mapa Polska 

w roku 1939 – (praca pod kierunkiem). 

o Opisanie obrony Warszawy (przemówienia radiowe Stefana Starzyńskiego) 

i wyjaśnienie, że bitwa pod Kockiem żołnierzy gen. Franciszka Kleeberga była ostatnią 

bitwą kampanii polskiej 1939 r. – mapa Polska w roku 1939, ilustracje 

z opisem w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Opisanie, że w wojnie poległo około 70 tys. żołnierzy, do niewoli niemieckiej dostało 

się około 300 tys. Natomiast około 83 tys. żołnierzy przedostało się do innych państw 

– schemat i ilustracje z opisem w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że pomimo przegranej zachowano ciągłość państwa polskiego 

i utworzono 30 września 1939 r. we Francji rząd na czele z premierem Władysławem 

Sikorskim – ilustracja z opisem w e-podręczniku – (opis, opowiadanie). 

 

 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 przedstawia przyczyny agresji niemieckiej na Polskę, 

 pokazuje na mapie najważniejsze miejsca obrony i bitwy kampanii wrześniowej. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Jak sądzisz, dlaczego Polska przegrała kampanię wrześniową? 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj informacje o tym, jakie państwa zaatakował Hitler w 1940 r. 

 

Materiały: 

Przemówienie ministra Józefa Becka w Sejmie RP z 5 maja 1939 r. („Pokój jest rzeczą cenną 

i pożądaną. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na pokój zasługuje. Ale 

pokój jak wszystkie sprawy tego świata ma swoją cenę wysoką, ale wymierną. My w Polsce 
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nie znamy pokoju za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi i narodów, i państwa, 

która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor”). 

 

45. Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką 

 

Cel ogólny: 

Poznanie niemieckiej i sowieckiej polityki okupacyjnej. 

 

Treści: 

 Podział Polski – dwie okupacje. 

 Okupacja niemiecka. 

 Okupacja sowiecka. 

 Katyń symbolem męczeństwa Polaków. 

 Życie codzienne na okupowanych ziemiach polskich. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Polska okupowana. 

 Życie ludności na okupowanych ziemiach polskich. 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Opisanie, że Hitler i Stalin dokonali podziału Polski, i pokazanie ziem wcielonych do 

ZSRR i III Rzeszy oraz Generalnego Gubernatorstwa – mapa Okupacyjny podział Polski 

– (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie okupacji niemieckiej (np. wysiedlenia, egzekucje, łapanki, praca 

przymusowa, obozy koncentracyjne) – mapa Polska pod okupacją niemiecką, 

ilustracje z opisem – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie okupacji sowieckiej (zakaz używania języka polskiego, likwidacja 

polskich instytucji, aresztowania, wywózki do obozów – łagrów, przesiedlenia) 

– mapa Eksterminacja ludności polskiej na terenie Związku Sowieckiego podczas II 

wojny światowej, ilustracje w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie decyzji Stalina i najwyższych władz ZSRR (z 5 marca 1940 r.) 

o zamordowaniu polskich jeńców wziętych do niewoli w 1939 r. (14 730 jeńców 
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osadzonych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie) oraz wyjaśnienie, że 

oficerów z Kozielska zamordowano w Katyniu (kłamstwo katyńskie) – mapa 

Eksterminacja ludności polskiej na terenie Związku Sowieckiego podczas II wojny 

światowej, ilustracje z opisem w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Opisanie, jak wyglądało życie codzienne w mieście i na wsi (np. godzina policyjna, 

głód, nielegalny handel, kontyngenty) – tekst w e-podręczniku – (praca pod 

kierunkiem, rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 wymienia formy prześladowania Polaków pod okupacją niemiecką i sowiecką, 

 wyjaśnia, co się stało w Katyniu i co symbolizuje Katyń. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Wskaż zalety i wady życia w mieście/ na wsi w okupowanej Polsce. Podaj co najmniej jeden 

przykład. 

 

Praca domowa: 

Pomaluj czerwonym kolorem rysunek znaku Polski Walczącej i opisz go. 

 

 

46. Polskie Państwo Podziemne 

 

Cel ogólny: 

Poznanie form oporu społeczeństwa wobec okupantów. 

 

Treści: 

 Państwo Podziemne. 

 Formy oporu wobec okupanta. 

 Szare Szeregi. 

 Walka cywilna obowiązkiem Polaka. 
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Tematy (zagadnienia): 

 Postawy Polaków wobec okupantów. 

 Szare Szeregi. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie powstania i organizacji Polskiego Państwa Podziemnego (np. 

organizacje konspiracyjne, Armia Krajowa) – ilustracje z opisem – (opis, praca pod 

kierunkiem). 

o Opisanie form oporu stosowanych wobec okupanta (np. walka zbrojna, wywiad, 

sabotaż, tajne nauczanie) – ilustracje z opisem w e-podręczniku – (opowiadanie). 

o Przedstawienie Szarych Szeregów (nazwa ZHP w konspiracji) i opisanie form małego 

sabotażu (np. malowanie na murach znaku Polski Walczącej i znaku V – Victoria, 

zdzieranie flag niemieckich i zawieszanie polskich, akcja z pomnikiem Mikołaja 

Kopernika w Warszawie) – tekst w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie, że w czasie okupacji ukazywała się prasa konspiracyjna („Biuletyn 

Informacyjny” AK), i wyjaśnienie, że na Polaków współpracujących z okupantem 

(kolaborantów) wydawano wyroki śmierci oraz że Kierownictwo Walki Cywilnej AK 

ogłaszało społeczeństwu, jakie są obowiązki Polaka pod okupacją – ilustracja Biuletyn 

Informacyjny i tekst 10 przykazań walki cywilnej – (praca pod kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 opisuje formy oporu społeczeństwa wobec okupantów, 

 wyjaśnia cele działania Państwa Podziemnego. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Opowiedz, jak powinien wzorcowo zachowywać się Polak pod okupacją. 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj informacje na temat planów Hitlera wobec ludności żydowskiej. 

 

Materiał: 
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Kierownictwo Walki Cywilnej. Wezwanie do społeczeństwa 

„Biuletyn Informacyjny” 7 maja 1942, nr 18 

10 przykazań walki cywilnej 

1. Polska walczy z wrogiem nie tylko poza granicami Kraju, ale i na swoich obecnie 

okupowanych ziemiach. 

2. Do chwili rozpoczęcia rozprawy zbrojnej – wyrazem wojny na ziemiach polskich jest walka 

cywilna. 

3. Udział w walce cywilnej jest obowiązkiem każdego obywatela polskiego. 

9. Wobec odstępców i zaprzańców obowiązuje bojkot, jak wobec wroga i rejestrowanie ich 

jako zdrajców. 

 

47. Polscy Żydzi pod okupacją niemiecką 

 

Cel ogólny: 

Poznanie sytuacji polskich Żydów pod okupacją niemiecką: 

 

Treści: 

 Polityka III Rzeszy wobec ludności żydowskiej. 

 Getta. 

 Powstanie w getcie w Warszawie. 

 Obozy zagłady. 

 Postawy społeczeństwa polskiego wobec zagłady polskich Żydów. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Sytuacja Żydów pod okupacją niemiecką. 

 Formy oporu i walki Żydów. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie planu Hitlera wyniszczenia ludności żydowskiej i wyjaśnienie, że 

w 1939 r. w większości miast polskich Niemcy tworzyli dla Żydów zamknięte dzielnice 
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(getta) – mapa Getta na ziemiach polskich w 1942 roku, ilustracja Łódź. Przesiedlenie 

do getta, tekst o getcie – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie getta warszawskiego (w 1941 r. około 450 tys. Żydów) i opisanie życia 

codziennego w getcie – plan Getto warszawskie, ilustracje Umierające dzieci 

z głodu na ulicy, Dzieci żydowskie szmuglujące żywność do getta, Praca „w szopie”, 

Dzieci w tajnej szkole, Karta żywnościowa z getta, Janusz Korczak – (praca pod 

kierunkiem). 

o Przedstawienie, że w 1942 r. przywódcy III Rzeszy podjęli decyzję o zagładzie ludności 

żydowskiej (likwidacja gett, wywożenie ludności żydowskiej do obozów zagłady) – 

ilustracje Kielce. Deportacja do Treblinki – 1942, Warszawa. Ładowanie mieszkańców 

getta do wagonów jadących do Treblinki, Auschwitz. Widok obozu – (opis, 

opowiadanie). 

o Przedstawienie form oporu i walki Żydów (Żydowska Organizacja Bojowa, Mordechaj 

Anielewicz) oraz opisanie powstania w getcie warszawskim (19 kwietnia 1943 r., 

Marek Edelman – jeden z dowódców) – ilustracje z opisem Mordechaj Anielewicz, 

Marek Edelman, Warszawa. Powstanie w getcie – (opis, praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie postaw społeczeństwa polskiego wobec zagłady ludności żydowskiej 

i wyjaśnienie, że za pomoc Żydom groziła kara śmierci (Żegota – specjalna komórka 

Państwa Podziemnego dla udzielania pomocy Żydom, Irena Sendlerowa), oraz 

pokazanie, że Księga Sprawiedliwych z Polski (ogłoszona przez Instytut Yad Vashem) 

zawiera dane 5 300 osób biorących udział w ratowaniu Żydów – ilustracje z opisem – 

(praca pod kierunkiem, dyskusja). 

 

 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 podaje przykłady, w jaki sposób hitlerowskie Niemcy realizowały politykę 

wyniszczenia polskich Żydów, 

 podaje przykłady form oporu i walki Żydów wobec polityki represji i zagłady. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 
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Jak sądzisz, jaka była najbardziej skuteczna forma pomocy Żydom w okupowanej Polsce? 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj informacje o Januszu Korczaku oraz napisz, kim był i czym się zajmował. 

 

48. Powstanie warszawskie – 1 sierpnia 1944 r. 

 

Cel ogólny: 

Poznanie przyczyn wybuchu powstania warszawskiego i jego znaczenia dla polskiej 

tożsamości narodowej. 

 

Treści: 

 Przyczyny wybuchu powstania warszawskiego. 

 Przebieg powstania. 

 Dzieci –bohaterowie powstania. 

 Klęska powstania. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Bohaterowie powstania warszawskiego. 

 Pamiątki z powstania warszawskiego. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie przyczyn podjęcia decyzji o wybuchu powstania przez władze Polski 

podziemnej (gen. Tadeusz Bór-Komorowski, zbliżanie się Armii Czerwonej do 

Warszawy i zagrożenie niepodległości) – ilustracja Tadeusz Bór-Komorowski 

– (opowiadanie). 

o Opisanie przebiegu powstania (pierwsze sukcesy, słabe uzbrojenie, Wola, kanały, 

Żoliborz, pomoc dla powstania) – plan Warszawy, ilustracje w e-podręczniku – (praca 

pod kierunkiem, opowiadanie). 

o Przedstawienie udziału w powstaniu dzieci i młodzieży – tekst Wspomnienia harcerza 

i Pomnik Małego Powstańca na Starym Mieście – (praca pod kierunkiem, dyskusja). 



105 

 

o Opisanie zniszczeń materialnych (zniszczenie Warszawy przez Niemców) i strat 

w ludności (18 tys. poległych powstańców i 150 tys. cywilów) – tekst 

w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 wyjaśnia przyczyny wybuchu powstania warszawskiego, 

 wyjaśnia, dlaczego powstanie warszawskie zakończyło się klęską. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Jak sądzisz, o co walczyli powstańcy? 

 

Praca domowa: 

W 2004 r. otwarto w Warszawie Muzeum Powstania Warszawskiego. Obejrzyj zdjęcia 

z powstania w Wirtualnym Muzeum Powstania Warszawskiego i jedno wybrane przez siebie 

opisz. http://www.1944.pl/o_muzeum/wirtualne_muzeum/ 

 

49. Polscy żołnierze walczą na frontach II wojny światowej 

 

Cel ogólny: 

Poznanie szlaków bojowych polskich żołnierzy i ich dokonań w walce o wolność. 

 

Treści: 

 Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 

 Armia Polska w ZSRR. 

 Zakończenie wojny w Europie. 

 Polski wkład w zwycięstwo. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Powojenne losy Polaków walczących na froncie zachodnim. 

 Polscy lotnicy w bitwie o Wielką Brytanię. 

 Armia Polska we Francji 1939–1940. 

http://www.1944.pl/o_muzeum/wirtualne_muzeum/
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 Polska Marynarka Wojenna. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie, że żołnierze polscy walczyli na niemal wszystkich frontach II wojny 

światowej, i pokazanie na mapie – Polacy na frontach II wojny światowej – (praca pod 

kierunkiem). 

o Przedstawienie Polaków walczących w Wielkiej Brytanii (Dywizjon 303) – tekst 

Arkadego Fiedlera Dywizjon 303, ilustracja Samolot Dywizjonu 303 – (praca pod 

kierunkiem). 

o Opisanie Armii Polskiej gen. Władysława Andersa i pokazanie na mapie jej szlaku 

bojowego – mapa Polacy na frontach II wojny światowej, ilustracja z opisem Gen. 

Władysław Anders – (praca pod kierunkiem). 

o Opisanie bitwy pod Monte Cassino z udziałem 2. Korpusu Polskiego (ok. 52 tys. 

żołnierzy, 11–18 maja 1944 r., duże straty wojsk polskich) i pokazanie Polskiego 

Cmentarza Wojennego na Monte Cassino – mapa Polacy na frontach II wojny 

światowej, ilustracje Zakładanie zapalników do pocisków przed bitwą pod Monte 

Cassino, Miotacze ognia w akcji bojowej, Pancerniacy polscy w zdobytym Piedimonte, 

Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino – (opis, praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka w walkach na froncie 

zachodnim (bitwa pod Falaise) – mapa Polacy na frontach II wojny światowej, 

ilustracja z opisem Stanisław Maczek w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że w ZSRR w 1943 r. utworzono 1. Dywizję Piechoty im. Tadeusza 

Kościuszki (bitwa pod Lenino), a w 1944 r. powstała Armia Polska (gen. Zygmunt 

Berling), która walczyła przy boku Armii Czerwonej – ilustracja Przysięga żołnierska 1. 

Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki 15 lipca 1943 r. 

o Przedstawienie, że wojna w Europie zakończyła się 8 maja 1945 r., a Polskie Siły 

Zbrojne liczyły w końcowym okresie wojny na wszystkich frontach 600 tys. żołnierzy – 

schemat w e-podręczniku – (opis, dyskusja). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 pokazuje na mapie szlaki bojowe Polaków i najważniejsze bitwy, 
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 rozpoznaje Władysława Andersa i Stanisława Maczka. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Wyjaśnij, dlaczego wielu żołnierzy walczących na froncie zachodnim nie powróciło do Polski 

i pozostało na emigracji. 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj informacje o tym, w jakim kraju pozostał na emigracji Władysław Anders 

ii Stanisław Maczek. 

 

50. Polska po II wojnie światowej 

 

Cel ogólny: 

Poznanie konsekwencji zmiany granic i objęcia przez komunistów władzy w Polsce po II 

wojnie światowej. 

 

Treści: 

 Powojenne granice Polski. 

 Sąsiedzi. 

 Zależność od ZSRR. 

 Partia komunistyczna. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Polska w latach 1945–1948. 

 Polska powojenna. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Wyjaśnienie, że po zakończeniu wojny w Europie Polska stała się zależna od ZSRR, a 

władzę przejęli komuniści. Pokazanie, że Polska decyzją mocarstw (Stany 

Zjednoczone, Wielka Brytania, ZSRR) otrzymała szeroki dostęp do morza i zmieniły się 
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jej granice (nie odrodziła się w granicach sprzed 1939 r.) – mapa Zmiana granic Polski 

w wyniku II wojny światowej – (praca z mapą). 

o Pokazanie na mapie ziem utraconych przez Polskę i ziem przyłączonych do Polski oraz 

jej sąsiadów – (praca z mapą). 

o Opisanie, że zmiany granic spowodowały przemieszczenia ludności (z ziem 

wschodnich na zachód i północ kraju, wysiedlenie Niemców z ziem zachodnich) 

– mapa Przesiedlenia ludności – (praca z mapą). 

o Wyjaśnienie, że Polska w wyniku przesiedleń stała się krajem niemal jednolitym 

narodowościowo (mniejszości, około 560 tys. – Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Niemcy, 

Żydzi) – schemat – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie, że w latach 1945–1947 władze komunistyczne walczyły 

z podziemiem zbrojnym (uznającym rząd na emigracji), a w celu zdobycia pełni 

władzy sfałszowały wyniki wyborów do Sejmu Ustawodawczego (1947 r.) i stosowały 

terror wobec przeciwników politycznych (ucieczka Stanisława Mikołajczyka z kraju 

w 1947 r.) – ilustracja Stanisław Mikołajczyk – (opowiadanie). 

o Przedstawienie, że w 1948 r. powstała partia komunistyczna (Polska Zjednoczona 

Partia Robotnicza), która przejęła rolę jedynej rządzącej partii w kraju – ilustracja 

Bolesław Bierut przemawia podczas Kongresu Zjednoczeniowego PPR i PPS – (opis, 

opowiadanie). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 wskazuje granice państwa polskiego po II wojnie światowej, 

 opisuje objęcie władzy przez komunistów w Polsce. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Dlaczego Stalin chciał, by komuniści objęli władzę w Polsce? 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj informacje o tym, na obszarze których państw znajdują się dziś terytoria, które 

Polska utraciła po II wojnie światowej. 
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51. Odbudowa kraju po wojnie 

 

Cel ogólny: 

Charakterystyka odbudowy kraju i oświaty w powojennej Polsce. 

 

Treści: 

 Odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych. 

 Planowanie centralne. 

 Walka z analfabetyzmem. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Zniszczenia wojenne i odbudowa. 

 Upowszechnienie oświaty. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie strat w gospodarce polskiej, które były wynikiem działań wojennych, 

polityki okupantów i zmiany granic – schemat, ilustracja Warszawskie Stare Miasto 

w 1945 r. w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem, opowiadanie). 

o Przedstawienie, że do odbudowy zniszczonego kraju społeczeństwo przystąpiło 

z ogromną energią i wielkim wysiłkiem (odbudowywano mosty, fabryki, sieć 

kolejową, domy itd.) – ilustracja Trasa W-Z w Warszawie – (opowiadanie). 

o Wyjaśnienie, że władze komunistyczne przyjęły radziecki model centralnego 

planowania gospodarki (pierwszy plan trzyletni realizowano w latach 1947–1949) 

– tabela w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie odbudowy szkolnictwa (zniszczone szkoły, brak nauczycieli) 

i wyjaśnienie, że władze komunistyczne przystąpiły do walki z analfabetyzmem (w 

1946 r. liczba analfabetów wynosiła około 3 mln, w 1949 r. nauką czytania i pisania 

planowano objąć 1,5 mln osób w wieku 14–50 lat, w 1960 r. było 150 tys.) – tabela 

i tekst w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 
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Osiągnięcia uczniów: 

 charakteryzuje odbudowę kraju ze zniszczeń wojennych, 

 opisuje działania władz w zakresie alfabetyzacji społeczeństwa. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Jak sądzisz, czy Polacy mieli jakieś osiągnięcia w latach 1945–1948? 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj informacje o tym, kim był Władysław Gomułka i jakie pełnił funkcje w powojennej 

Polsce. 

 

52. Stalinizm w Polsce 

 

Cel ogólny: 

Poznanie systemu represji i przejawów uzależnienia Polski od ZSRR w latach 1948–1956. 

 

Treści: 

 Przebudowa Polski według modelu stalinowskiego. 

 Uzależnienie polskiej gospodarki od ZSRR. 

 Masowe represje. 

  Uwięzienie prymasa Stefana Wyszyńskiego. 

 Śmierć Józefa Stalina. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Walka z Kościołem. 

 Procesy i represje. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie, że w latach 1948–1956 miała miejsce przebudowa Polski według 

modelu radzieckiego (stalinowskiego), i opisanie, że w 1952 r. została uchwalona 

konstytucja (wzorowana na radzieckiej z 1936 r.), Polska otrzymała nazwę „Polska 
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Rzeczpospolita Ludowa”, zmodyfikowano godło Polski (orzeł stracił koronę) 

– schemat z opisem, plakat Wiktora Górki Nasza Konstytucja, ilustracja Godło Polski 

w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie, że w latach 1948–1956 miało miejsce forsowne uprzemysłowienie 

kraju (np. budowa fabryk chemicznych, cementowni, przemysłu hutniczego – Nowej 

Huty itd.), oraz wyjaśnienie, że polska gospodarka mocno uzależniała się od 

gospodarki ZSRR i że Polska zmuszona była do ograniczenia kontaktów z Zachodem 

(np. wymuszona rezygnacja z budowy fabryki samochodów na licencji Fiata 

i przymusowa budowa samochodu Warszawa na Żeraniu na przestarzałej konstrukcji 

radzieckiej) – mapa Najważniejsze inwestycje planu sześcioletniego, tabela Towary 

przywożone i wywożone do ZSRR, ilustracje w e-podręczniku – (praca pod 

kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że w latach 1948–1956 władze komunistyczne stosowały masowe 

represje (w 1952 r. około 52 tys. więźniów politycznych, 97 obozów pracy), 

a różnorodne zakazy dotyczyły wyjazdu za granicę, kontaktu z cudzoziemcami czy 

słuchania zachodniej muzyki; przedstawienie, że od 1948 r. rozpoczęły się ostre 

prześladowania Kościoła (w 1953 r. uwięzienie prymasa Stefana Wyszyńskiego) 

– tekst i ilustracja Stefan Wyszyński w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie, że po śmierci Józefa Stalina (1953 r.) ogłoszono w Polsce żałobę 

narodową i „dla uczczenia pamięci Wielkiego Wodza i Nauczyciela mas pracujących 

jego Wiekopomnych Zasług dla Polski” podjęto 7 marca uchwałę, aby przemianować 

miasto Katowice na Stalinogród, a województwo katowickie na stalinogrodzkie 

i nadać Pałacowi Kultury i Nauki nazwę imienia Józefa Stalina – tekst i ilustracje 

w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że po śmierci Stalina rozpoczął się proces destalinizacji (np. zwalnianie 

osób z więzień, zorganizowano Światowy Festiwal Młodzieży w 1955 r.) – ilustracja 

Trybuna honorowa podczas otwarcia V Światowego Festiwalu Młodzieży 

w e-podręczniku – (pokaz, dyskusja). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 podaje przykłady uzależnienia Polski od ZSRR, 
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 podaje przykłady walki władz komunistycznych z Kościołem w Polsce. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Obejrzyj hasło z plakatu propagandowego z 1952 r. „Kułaka w oczy kole wspólnie zasiane 

pole” i wyszukaj informacje o tym, kim był kułak. 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj informacje o Czesławie Miłoszu i ustal, czy mieszkał w komunistycznej Polsce czy 

przebywał na emigracji. 

 

 

53. Polski Październik 1956 r. 

 

Cel ogólny: 

Poznanie uwarunkowań i charakteru przemian politycznych i społecznych w 1956 r. 

 

Treści: 

 XX Zjazd KPZR. 

 Śmierć Bolesława Bieruta. 

 Powstanie w Poznaniu w 1956 r. 

 Władysław Gomułka u władzy w 1956 r. 

 Zdobycze Polskiego Października. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Przemiany w Polsce w 1956 r. 

 Powstanie w Poznaniu w 1956 r. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie, że w 1956 r. miały miejsce dwa przełomowe wydarzenia (Nikita 

Chruszczow, przywódca Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, na XX Zjeździe 
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potępił terror stalinowski; zmarł Bolesław Bierut uznawany za symbol stalinizmu w 

Polsce) – (opowiadanie). 

o Przedstawienie, że w latach 1948–1956 społeczeństwo polskie doświadczało 

trudnych warunków życia (ciężka sytuacja mieszkaniowa, braki w zaopatrzeniu 

towarów konsumpcyjnych, ciężkie warunki pracy), jak również krytycznie odnosiło się 

do łamania prawa i upodabniania Polski do ZSRR – ilustracje z opisem w e-

podręczniku – (opowiadanie). 

o Opisanie, że 28 czerwca 1956 r. doszło do wybuchu powstania robotników 

w Poznaniu (protest przeciwko niskim płacom, trudnym warunkom życia), które 

zostało krwawo stłumione przez władze (zginęło 59 osób) – ilustracje w e-

podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że pod wpływem wydarzeń w Poznaniu 1956 r. nastąpiły istotne zmiany 

polityczne i funkcję I sekretarza PZPR powierzono Władysławowi Gomułce (21 

października), który cieszył się poparciem dużej części społeczeństwa – ilustracje 

Władysław Gomułka przemawiający w czasie wiecu na placu Defilad w Warszawie, 

schemat Kalendarium wydarzeń – (rozmowa nauczająca). 

o Opisanie przemian, jakie miały miejsce po dojściu do władzy Władysława Gomułki 

(np. uwolnienie więźniów politycznych, żołnierzy AK i prymasa Stefana Wyszyńskiego; 

odwołanie radzieckich doradców), i wyjaśnienie, że znacznie poszerzyła się wolność 

obywateli, a cenzura stała się łagodniejsza – tekst i ilustracje 

w e-podręczniku – (rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 wyjaśnia powody protestu społecznego w Poznaniu 1956 r., 

 opisuje, co zyskali Polacy na dojściu do władzy Władysława Gomułki. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Wyjaśnij, dlaczego Polacy tak entuzjastycznie poparli Władysława Gomułkę. 

 

Praca domowa: 
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Wyszukaj informacje na temat Radia Wolna Europa. Ustal, w jakim kraju działało i kiedy 

nadało swój pierwszy program. 

 

54. Radio Wolna Europa 

 

Cel ogólny: 

Poznanie Rozgłośni Polskiej Radio Wolna Europa jako symbolu „głosu wolnej Polski”. 

 

 

Treści: 

 Powstanie Rozgłośni Polskiej Radio Wolna Europa. 

 Przyczyny powołania Rozgłośni Polskiej Radio Wolna Europa. 

 Władze komunistyczne wobec Rozgłośni Polskiej Radio Wolna Europa. 

 Polacy jako słuchacze Rozgłośni Polskiej Radio Wolna Europa. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Cenzura w Polsce Ludowej. 

 Polska emigracja po II wojnie światowej. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie, że Radio Wolna Europa powstało w 1949 r. (działalność od 1950 r., 

siedziba w Monachium) i nadawało audycje do krajów komunistycznych, w których 

obowiązująca cenzura pozbawiała społeczeństwa rzetelnej i prawdziwej informacji 

o wydarzeniach w kraju i na świecie – (opowiadanie). 

o Przedstawienie, że Rozgłośnia Polska Radio Wolna Europa (od 1951 r. dyrektorem Jan 

Nowak Jeziorański) nadała swój pierwszy program 3 maja 1952 r. – tekst Program 

działania RPRWE (fragment) i ilustracja Inauguracja nadawania Rozgłośni Polskiej 

Radio Wolna Europa 3 V 1952 w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że władze komunistyczne zagłuszały audycje radiowe (np. do 1988 r. 

sygnały zakłócające nadawał na teren Polski ZSRR) i słuchających mogły spotkać ze 

strony władzy represje; przedstawienie wypowiedzi Jana Nowaka Jeziorańskiego z 18 
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marca 1956 r.: „Wiadomo, że kto słucha Głosu Wolnej Polski, ten się tym przed 

znajomymi nie chwali. Wiadomo, że słucha nas się w czterech ścianach, przy 

zamkniętych drzwiach i oknach. […] mimo odległości i zagłuszania udało nam się 

przecież stać się ogniwem łączącym słuchaczy w Polsce w jedną wielką rodzinę” 

– (praca pod kierunkiem) – i pokazanie ilustracji Radio Wolna Europa w karykaturze 

Eryka Lipińskiego. 

o Przedstawienie tematyki audycji i wysłuchanie sygnału Rozgłośni Polskiej Radio 

Wolna Europa na stronie http://www.wolnaeuropa.pl/index.php?id=147 – (praca 

pod kierunkiem). 

 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 wyjaśnia, w jakim celu powołano Rozgłośnię Polską Radio Wolna Europa, 

 wyjaśnia, dlaczego władze komunistyczne zagłuszały audycje Rozgłośni Polskiej Radio 

Wolna Europa. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Wymień, z jakimi utrudnieniami musiał się zmierzyć Polak słuchający Rozgłośni Polskiej Radio 

Wolna Europa. 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj informacje o Edwardzie Gierku. Ustal, kim był i czy przebywał na emigracji. 

 

55. Budowa Huty Katowice 

 

Cel ogólny: 

Poznanie uwarunkowań i przejawów ożywienia gospodarczego za Edwarda Gierka. 

 

Treści: 

 Zawiedzione nadzieje za Władysława Gomułki. 

 Wydarzenia grudniowe 1970 r. 

http://www.wolnaeuropa.pl/index.php?id=147
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 Próba wzrostu gospodarczego za Edwarda Gierka. 

 Protesty społeczne 1976 r. 

 Opozycja demokratyczna. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Polska Gierka. 

 Protesty społeczne w Polsce Ludowej. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie, że Polacy zawiedli się na Władysławie Gomułce (zastój w rolnictwie, 

problemy z zaopatrzeniem ludności w artykuły spożywcze, walka z Kościołem) – 

(opowiadanie). 

o Opisanie wydarzeń w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu (strajk robotników w Trójmieście i 

Szczecinie przeciwko podwyżce cen, zginęło 45 osób, Władysław Gomułka stracił 

władzę) i wyjaśnienie, że nowym I sekretarzem PZPR został Edward Gierek – ilustracje 

z opisem w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Pokazanie, że Edward Gierek podjął próby ożywienia podupadającej gospodarki 

(zaciągnął pożyczki); budowa Huty Katowice, Portu Północnego w Gdyni, Trasy 

Łazienkowskiej w Warszawie, trasy szybkiego ruchu z Katowic do Warszawy, 

odbudowano Zamek Królewski i pojawiły się w sklepach zagraniczne towary, 

rozpoczęto produkcję samochodu – fiata 126p, tzw. malucha – ilustracje 

w e-podręczniku – (opis, rozmowa nauczająca). 

o Opisanie Huty Katowice jako sztandarowej budowy i największej inwestycji epoki 

Edwarda Gierka, propagandowego symbolu nowoczesnej i rozwijającej się Polski 

(1972 r. – rozpoczęcie budowy w Zagłębiu Dąbrowskim, 1976 r. – pierwszy spust 

surówki z wielkiego pieca, miała produkować 5 mln ton stali rocznie), oraz 

wyjaśnienie, że budowali ją ludzie z całej Polski – tekst oraz ilustracja 3 XII 1976 r. 

spust surówki z wielkiego pieca i in. w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że rozwój gospodarczy opierał się na zwiększaniu zadłużenia i importu, 

oraz pokazanie, że próba wprowadzenia podwyżek cen towarów w 1976 r. spotkała 
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się z protestem społeczeństwa i falą strajków (Radom, Ursus) – ilustracje 

w e-podręczniku – (opowiadanie). 

o Przedstawienie, że reakcją na wydarzenia 1976 r. było powstanie Komitetu Obrony 

Robotników (organizacja nielegalna, ale jawna, walcząca o prawa człowieka 

i wolność słowa) oraz rozwój opozycji demokratycznej (władze stosowały represje w 

stosunku do działaczy) – tekst i ilustracja Robotnik/ Biuletyn Informacyjny – (praca 

pod kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 wyjaśnia powody protestów społecznych w Polsce Ludowej, 

 podaje przykłady ożywienia gospodarczego za Edwarda Gierka. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Odpowiedz, czy Edward Gierek spełnił oczekiwania Polaków. 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj informacje o tym, kiedy miał miejsce wybór Karola Wojtyły na papieża i jakie 

przybrał on imię. 

 

56. Jan Paweł II z pielgrzymką do Ojczyzny 

 

Cel ogólny: 

Poznanie znaczenia wyboru Karola Wojtyły na papieża dla Polaków i Polski. 

 

Treści: 

 Wybór Karola Wojtyły na papieża. 

 Prasa PRL o wyborze Karola Wojtyły na papieża. 

 Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Kościół w Polsce za Edwarda Gierka. 
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 Rola Kościoła rzymskokatolickiego w okresie komunizmu. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie Karola Wojtyły i jego wyboru na papieża w dniu 16 października 

1978 r. oraz wyjaśnienie, że przyjął imię Jana Pawła II – (rozmowa nauczająca). 

o Przedstawienie, jak zareagowała prasa PRL na wybór Karola Wojtyły na papieża 

(Trybuna Ludu, Tygodnik Powszechny) – teksty i ilustracje w e-podręczniku – (praca 

pod kierunkiem). 

o Opisanie, jak zareagowały najwyższe władze PRL na wybór Karola Wojtyły na papieża 

– tekst w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Opisanie pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski (2–10 czerwca 1979 r.) 

i pokazanie jej przebiegu – mapa Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II, ilustracje – 

(praca z mapą, rozmowa nauczająca). 

o Wyjaśnienie, że 2 czerwca na placu Zwycięstwa papież Jan Paweł II wygłosił homilię, 

której słowa „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” 

interpretowano między innymi jako zapowiedź obalenia komunizmu – (rozmowa 

nauczająca). 

o Przedstawienie, jak najwyższe władze państwowe odniosły się do pielgrzymki papieża 

Jana Pawła II do Polski i jakie podjęły działania, oraz wyjaśnienie, jak w programach 

telewizyjnych przekonywano widza o słabym zainteresowaniu polskiego 

społeczeństwa pielgrzymką – tekst w e- podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 wyjaśnia, dlaczego papież Jan Paweł II witany był z entuzjazmem przez miliony osób 

w Polsce, 

 wyjaśnia, dlaczego najwyższe władze państwowe niechętnie zgodziły się na 

pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Odpowiedz, dlaczego Polacy tak licznie uczestniczyli w pielgrzymce papieża Jana Pawła II do 

Polski. 
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Praca domowa: 

Zbierz informacje o tym, czy w miejscu Twojego pobytu znajduje się polski Kościół i w jaki 

sposób wspiera Polaków mieszkających za granicą. 

 

57. Polski Sierpień 1980 r. 

 

Cel ogólny: 

Poznanie przyczyn protestów społecznych w 1980 r. i znaczenia powstania „Solidarności”. 

 

Treści: 

 Sytuacja gospodarcza w kraju. 

 Przyczyny strajków w 1980 r. 

 Strajk w Stoczni Gdańskiej. 

 Podpisanie porozumień sierpniowych. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Solidarność. 

 Protesty społeczne i strajki w Polsce 1980 r. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie sytuacji gospodarczej w kraju (np. niedobory na rynku produktów 

spożywczych, telewizorów, pralek, samochodów, mieszkań itd.) oraz wyjaśnienie, że 

ogłoszenie podwyżek cen wywołało liczne protesty i strajki w wielu miastach Polski 

– ilustracje, tabela w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie strajku w Stoczni Gdańskiej i wyjaśnienie, że Międzyzakładowy 

Komitet Strajkowy Stoczni Gdańskiej, którym kierował Lech Wałęsa, przedstawił 

rządowi 21 postulatów (stworzenie wolnych związków zawodowych, prawo do 

strajku, wolność słowa, uwolnienie więźniów politycznych itd.) – tekst i ilustracje 

Zbiórka pieniędzy na żywność dla strajkujących załóg – (praca pod kierunkiem, 

dyskusja). 
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o Wyjaśnienie, że 31 sierpnia podpisano porozumienie w Gdańsku i utworzono 

ogólnopolski związek zawodowy o nazwie „Solidarność”, którego przewodniczącym 

został Lech Wałęsa (do „Solidarności” przystąpiło około 10 mln osób) – ilustracja Lech 

Wałęsa i Mieczysław Jagielski podpisują porozumienie 31 sierpnia 1980 r. 

– (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie, że w kolejnych miesiącach odbywały się wiece, otwarte spotkania, 

ukazywała się niezależna prasa i literatura – opis i ilustracje, np. Tygodnik Solidarność 

– (rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 wyjaśnia przyczyny protestów społecznych i strajków w 1980 r., 

 opisuje powstanie „Solidarności”. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Czy powstanie „Solidarności” oznaczało, że w Polsce skończył się komunizm? 

 

Praca domowa: 

Logo NSZZ „Solidarność” jest jednym z najbardziej znanych znaków na świecie. Narysuj je. 

 

Materiały: 

W. Giełżyński, L. Stefański, Gdańsk. Sierpień 80, Warszawa 1981, s. 30 (i inne fragmenty). 

15 sierpnia piątek 

„Dzisiaj strajk zaskoczył mieszkańców Trójmiasta. Nie wyjechały autobusy i trolejbusy. 

Zjechały do zajezdni tramwaje. Zaskoczeni mieszkańcy spóźniają się do pracy. Przed sklepami 

spożywczymi ustawiają się kolejki. Ludzie kupują na zapas, co jest.” 

 

58. Wprowadzenie stanu wojennego – 13 grudnia 1981 r. 

 

Cel ogólny: 

Poznanie okoliczności i następstw wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. 
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Treści: 

 Sytuacja gospodarcza Polski w 1981 r. 

 Radykalizacja nastrojów społecznych. 

 Wprowadzenie stanu wojennego. 

 Przepisy stanu wojennego. 

 

Tematy (zagadnienia) 

 Stan wojenny – 13 grudnia 1981 r. 

 Życie codzienne w stanie wojennym (1981–1983). 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie sytuacji gospodarczej państwa (niedobory towarów, udzielenie Polsce 

pomocy ekonomicznej i finansowej przez ZSRR w celu poprawy zaopatrzenia) 

– ilustracje – (opowiadanie). 

o Przedstawienie nasilenia się protestów robotniczych, strajków, narastania nastrojów 

antysowieckich oraz wyjaśnienie, że I Zjazd „Solidarności” w Gdańsku miał charakter 

wielkiej manifestacji patriotycznej – ilustracje – (opis, rozmowa nauczająca). 

o Przedstawienie, że 11 lutego premierem rządu został gen. Wojciech Jaruzelski (a 18 

października I sekretarzem PZPR), i wyjaśnienie, że władze komunistyczne prowadziły 

przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego – ilustracja Wojciech Jaruzelski – 

(opowiadanie). 

o Opisanie wprowadzenia stanu wojennego w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. 

(specjalne jednostki wojska, SB i milicji); oficjalnie stan wojenny został ogłoszony 

w przemówieniu Wojciecha Jaruzelskiego 13 grudnia o 6.00 rano – tekst 

przemówienia (fragment) – (praca pod kierunkiem, opowiadanie). 

o Wyjaśnienie, że powstała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, która przejęła 

władzę w kraju, internowano działaczy „Solidarności” i opozycji oraz działaczy 

partyjnych (w tym Edwarda Gierka), zawieszono związki zawodowe, wprowadzono 

godzinę milicyjną, zawieszono telefoniczne połączenia międzynarodowe, zaostrzono 

cenzurę – tekst i ilustracje – (praca pod kierunkiem). 
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o Wyjaśnienie, że stan wojenny umożliwił PZPR odzyskanie kontroli nad państwem; 

opozycja jednak nie została zniszczona; 22 lipca 1983 r. stan wojenny został zniesiony 

– (opowiadanie). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 opisuje wprowadzenie stanu wojennego w 1981 r., 

 podaje przykłady przepisów obowiązujących w czasie stanu wojennego. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Podaj, który z przepisów stanu wojennego według Ciebie był najbardziej uciążliwy dla 

Polaków. 

 

Praca domowa: 

Obejrzyj ilustracje przedstawiające kartki żywnościowe i wymień, jakie artykuły spożywcze 

były nimi objęte. 

 

Materiały: 

Tekst [fragment] 

Przemówienie gen. W. Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu wojennego 

„Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej! 

Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was 

w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. 

[…] Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia 

Narodowego. Rada Państwa, w zgodzie z postanowieniami konstytucji, wprowadziła dziś 

o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.” 

 

59. Okrągły Stół i wybory w Polsce 

 

Cel ogólny: 

Poznanie ustaleń obrad Okrągłego Stołu i jego znaczenia dla obalenia komunizmu. 
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Treści: 

 Sytuacja gospodarcza Polski w latach osiemdziesiątych. 

 Walka z opozycją w latach osiemdziesiątych. 

 Rozmowy Okrągłego Stołu. 

 Ustalenia Okrągłego Stołu. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Rozmowy Okrągłego Stołu. 

 Wybory czerwcowe 1989 r. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie sytuacji gospodarczej Polski w latach osiemdziesiątych (braki 

w zaopatrzeniu, system kartek na żywność itd.) – wykres Zadłużenie Polski, ilustracje 

Kartki na żywność – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie, że po zniesieniu stanu wojennego nie zaprzestano walki z opozycją 

(aresztowania, zabójstwa – ks. Jerzy Popiełuszko), oraz wyjaśnienie, że w sytuacji 

zapaści państwa władze komunistyczne zaproponowały zorganizowanie okrągłego 

stołu i przedyskutowanie z opozycją najważniejszych problemów politycznych 

i gospodarczych – (opowiadanie). 

o Opisanie obrad Okrągłego Stołu (6.02–5.04.1989 r., Magdalenka koło Warszawy) 

i pokazanie, że na czele strony rządowej stał gen. Czesław Kiszczak, a opozycji 

przewodził Lech Wałęsa – ilustracje – (opis, rozmowa nauczająca). 

o Przedstawienie ustaleń Okrągłego Stołu (odbudowa „Solidarności”, obsadzenie 

w wolnych wyborach 35% miejsc w Sejmie, utworzenie Senatu wybieranego w 

wolnych wyborach, utworzenie urzędu Prezydenta itd.) – tekst w e-podręczniku – 

(praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że 4 czerwca odbyły się wybory z udziałem opozycji (opozycja zdobyła 

99 miejsc w Senacie i wszystkie miejsca, o które mogła ubiegać się w Sejmie) – tabela 

w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Pokazanie Tadeusza Mazowieckiego – powołanego 24 sierpnia 1989 r. na urząd 

Premiera – i wyjaśnienie, że na urząd Prezydenta państwa Zgromadzenie Narodowe 
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wybrało Wojciecha Jaruzelskiego (31.12.1989–22.12.1990), a od 22.12.1990 r. urząd 

Prezydenta pełnił Lech Wałęsa – ilustracja Tadeusz Mazowiecki w sejmie, Lech 

Wałęsa w e-podręczniku – (opis, dyskusja). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 opisuje postanowienia obrad Okrągłego Stołu, 

 opisuje wybory czerwcowe 1989 r. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Jak sądzisz, dlaczego władza komunistyczna zdecydowała się na porozumienie z opozycją? 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj informacje o prezydentach III Rzeczypospolitej i wypisz ich. 

 

60. Polska w Europie i w Unii Europejskiej 

 

Cel ogólny: 

Poznanie znaczenia wstąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej. 

 

Treści: 

 Przystąpienie Polski do NATO. 

 Kalendarz wchodzenia Polski do UE. 

 Referendum w Polsce. 

 Przystąpienie Polski do UE w 2004 r. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Wstąpienie Polski do NATO. 

 Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 
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o Wyjaśnienie, że najważniejszymi celami polityki zagranicznej po 1989 r. było 

przystąpienie Polski do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) 

i wstąpienie do Unii Europejskiej (UE) – (opowiadanie). 

o Przedstawienie, że po 1989 r. Polska wraz z innymi państwami Europy Środkowo-

Wschodniej rozpoczęła starania o przyjęcie do NATO, oraz wyjaśnienie, że w 1999 r. 

Polska została członkiem NATO i przyjęła w związku z tym pewne zobowiązania 

(modernizowanie sił zbrojnych, udział w misjach wojskowych itd.) – tekst i mapa 

Etapy rozszerzania się NATO – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. poprzedziły lata 

negocjacji i dostosowywania prawa polskiego do unijnego, jak również konieczne 

było przeprowadzenie modernizacji gospodarki. Pokazanie, że społeczeństwo polskie 

poparło wejście Polski do Unii Europejskiej w referendum (2003 r.) – Kalendarz 

wchodzenia do UE i wykres Wyniki referendum w e-podręczniku – (praca pod 

kierunkiem). 

o Opisanie, jakie wynikają dla Polski korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej 

(gospodarcze, podejmowanie pracy, nauki itd.) – (praca w grupach, praca pod 

kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 wymienia najważniejsze zrealizowane cele polskiej polityki zagranicznej po 1989 r. – 

wstąpienie do NATO i UE, 

 wymienia, jakie korzyści wynikają dla Polski z członkostwa w NATO i Unii Europejskiej. 

 

 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Jakie trudności mogą napotykać Polacy wyjeżdżający do pracy do państw Unii Europejskiej? 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj informacje o tym, w jakich misjach wojskowych NATO biorą udział polscy żołnierze. 
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Wyszukaj informacje o tym, czy kraj Twojego zamieszkania należy do NATO i Unii 

Europejskiej. 

 

8.2. Wiedza o społeczeństwie 

 

1. Współczesna Polska 

 

Cel ogólny: 

Poznanie polskich symboli narodowych i położenia współczesnej Polski w Europie. 

 

Treści: 

 Polska na mapie Europy. 

 Granice i sąsiedzi. 

 Polskie symbole narodowe. 

 Polskie społeczeństwo. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Jaka jest współczesna Polska? 

 Współczesne polskie społeczeństwo. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie położenia Polski na mapie Europy, opisanie granic i pokazanie 

sąsiadów – mapa Europy – (praca z mapą). 

o Opisanie polskich symboli narodowych (flaga państwowa, godło i hymn) – tekst 

Ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, ilustracje – (praca w 

grupach, praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie, że społeczeństwo polskie liczy 38 milionów osób (mieszkańcy miast, 

starzenie się społeczeństwa, poziom wykształcenia społeczeństwa polskiego) – 

wykresy w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 
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 pokazuje sąsiadów współczesnej Polski na mapie, 

 rozpoznaje polskie symbole narodowe. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Jakie wydarzenie historyczne upamiętniłbyś / upamiętniłabyś wywieszeniem flagi 

państwowej? Podaj przykład i uzasadnij. 

 

Praca domowa: 

Polska ma dwie flagi państwowe: jedną z orłem, drugą bez orła. Wyszukaj informacje o tym, 

która flaga obowiązuje za granicą. 

 

Materiały: 

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

pieczęciach państwowych [z późn. zm., tekst ujednolicony], Dz.U. 2005 nr 235, poz. 2000 

Art. 1 

Orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego” są symbolami Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji. 

Art. 2 

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie 

zwróconej w prawo z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w 

czerwonym polu tarczy. 

Art. 4 

Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, 

równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru 

czerwonego. 

Art. 5 

1. Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
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2. Każdy ma prawo używać barw Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w celu 

podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń, z uwzględnieniem art. 1 ust. 

2. 

Art. 6 

1. Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątny płat tkaniny o barwach 

Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na maszcie. 

2. Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest także flaga określona w ust. 1, 

z umieszczonym pośrodku białego pasa godłem Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 6a 

Ustanawia się dzień 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 12 

Hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej jest „Mazurek Dąbrowskiego”. 

Art. 13 

Publicznie hymn państwowy wykonuje się lub odtwarza w szczególności w czasie 

uroczystości oraz świąt i rocznic państwowych. 

Art. 14 

Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie 

powagi i spokoju. Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu 

stoją 

w postawie wyrażającej szacunek, a ponadto mężczyźni w ubraniach cywilnych – zdejmują 

nakrycia głowy, zaś osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące 

w zorganizowanej grupie – oddają honory przez salutowanie. Poczty sztandarowe podczas 

wykonywania lub odtwarzania hymnu oddają honory przez pochylenie sztandaru. 

 

2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. 

 

Cel ogólny: 

Poznanie Konstytucji RP z 1997 r. jako najwyższego aktu prawnego określającego ustrój 

polityczny państwa polskiego. 

 

Treści: 
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 Co to jest konstytucja? 

 Konstytucja RP z 1997 r. 

 Co zawiera Konstytucja RP z 1997 r.? 

 Podział władzy według Konstytucji RP z 1997 r. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Struktura władzy we współczesnej Polsce. 

 III Rzeczypospolita państwem demokratycznym. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Wyjaśnienie, że konstytucja to najważniejszy akt prawny w państwie i że określa ona, 

kto sprawuje władzę w państwie oraz jakie są obowiązki i prawa obywateli – 

(opowiadanie). 

o Pokazanie, że obowiązująca w Polsce konstytucja została uchwalona 2 kwietnia 

1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe, czyli wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu 

– ilustracja Strona tytułowa Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r. – (pokaz, praca pod kierunkiem). 

o Opisanie konstytucji (wyjaśnienie, co to jest preambuła; 13 rozdziałów i ich tytuły) 

– tekst Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – (praca pod 

kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że Rzeczpospolita Polska to oficjalna nazwa państwa polskiego, co 

oznacza, że Polska jest republiką (wybór władz, na czele republiki stoi Prezydent) – 

(opowiadanie). 

o Przedstawienie, że władzę w państwie stanowi parlament (Sejm i Senat), rząd 

i Prezydent, a władzę sądowniczą sprawują sądy – schemat Podział i równowaga 

władz – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym – art. 2 Konstytucji 

RP z 1997 r. – (rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia uczniów: 
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 podaje, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. określa ustrój polityczny 

państwa, 

 wymienia naczelne instytucje systemu politycznego w państwie polskim. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Czy Polska mogłaby być członkiem Unii Europejskiej, gdyby była państwem 

niedemokratycznym? 

 

Praca domowa: 

Konstytucja została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe, a następnie zatwierdzona 

w referendum. Wyszukaj informacje o tym, co to jest referendum, kiedy się odbyło i kto w 

nim wziął udział. 

 

3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Cel ogólny: 

Poznanie uprawnień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Treści: 

 Kto może objąć urząd Prezydenta RP? 

 Zaprzysiężenie Prezydenta RP. 

 Uprawnienia Prezydenta RP. 

 Polscy prezydenci od 1989 r. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Polscy prezydenci od 1989 r. 

 Czym zajmuje się Prezydent RP? 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie, że Prezydent RP sprawuje władzę wykonawczą i jest wybierany 

w wyborach prezydenckich co 5 lat (musi mieć ukończone 35 lat) oraz nie może 
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pełnić funkcji prezydenta dłużej niż przez dwie kadencje – schemat, ilustracja 

Prezydent RP Bronisław Komorowski – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie, że zgodnie z Konstytucją RP (art. 130) Prezydent Rzeczypospolitej 

obejmuje urząd po złożeniu przysięgi wobec Zgromadzenia Narodowego – tekst 

przysięgi w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że Prezydent RP reprezentuje Polskę poza granicami kraju, stoi na czele 

Sił Zbrojnych, powołuje i odwołuje rząd, zatwierdza ustawy parlamentu – schemat 

– ilustracja Prezydent podpisuje ustawę – (praca pod kierunkiem). 

o Pokazanie polskich prezydentów od 1989 r. – ilustracje z opisami Wojciech Jaruzelski, 

Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński – (pokaz, rozmowa 

nauczająca). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 opisuje uprawnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

 rozpoznaje polskich prezydentów od 1989 r. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Jakie cechy chciałbyś / chciałabyś widzieć u kandydata na Prezydenta RP? Podaj jeden 

przykład i uzasadnij. 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj informacje o tym, kto w kraju Twojego pobytu pełni funkcję głowy państwa. 

 

Materiały: 

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

Art. 130 

„Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście 

przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnej 

godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz 

pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.” Przysięga może być 

złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. 
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4. Polski parlament 

 

Cel ogólny: 

Poznanie parlamentu jako najwyższej władzy ustawodawczej w Polsce. 

 

Treści: 

 Parlament dwuizbowy. 

 Charakterystyka Sejmu. 

 Charakterystyka Senatu. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Sejm i Senat. 

 Władza ustawodawcza w Polsce. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie, że w III Rzeczypospolitej sprawowaniem najwyższej władzy 

ustawodawczej (tworzeniem prawa) zajmuje się parlament oraz że składa się on 

z dwóch izb: Sejmu i Senatu – (opowiadanie). 

o Opisanie Sejmu (460 posłów wybieranych w wyborach parlamentarnych, posłowie 

sprawują urząd przez 4 lata) – tekst i ilustracja Budynek parlamentu w e-podręczniku 

– (praca pod kierunkiem). 

o Opisanie zadań Sejmu (obraduje na posiedzeniach, obradom przewodniczy Marszałek 

Sejmu, uchwalanie ustaw – w tym budżetu państwa, kontrola rządu, wybór 

najważniejszych urzędników państwowych) – schemat, ilustracja Posiedzenie Sejmu 

– (praca pod kierunkiem). 

o Opisanie Senatu (100 senatorów, senatorowie sprawują urząd przez 4 lata, ocenia 

ustawy uchwalone przez Sejm, wprowadza poprawki) – schemat, ilustracja 

Posiedzenie Senatu – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że Sejm i Senat obradują oddzielnie. Obie izby tworzą Zgromadzenie 

Narodowe (wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu), które zbiera się, gdy np. nowo 
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wybrany prezydent składa ślubowanie czy wygłasza orędzie do narodu 

– (opowiadanie). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 opisuje, że polski parlament jest dwuizbowy oraz składa się z Sejmu i Senatu, 

 opisuje, że polski parlament jest władzą ustawodawczą i zajmuje się tworzeniem 

prawa. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Czy możesz wskazać, że decyzje parlamentu mogą mieć wpływ na życie Polaków? 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj informacje o tym, czy w kraju Twojego pobytu parlament jest jednoizbowy czy 

dwuizbowy. 

 

5. Czym zajmuje się polski rząd? 

 

Cel ogólny: 

Poznanie najważniejszych zadań polskiego rządu jako władzy wykonawczej. 

 

Treści: 

 Rada Ministrów. 

 Powołanie Premiera i rządu. 

 Zadania rządu. 

 Zadania Premiera. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Rada Ministrów rządem Rzeczypospolitej. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 
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o Przedstawienie, że polski rząd to Rada Ministrów (tworzą ją ministrowie), na czele 

której stoi Premier – ilustracja Premier Donald Tusk i Rada Ministrów – (pokaz, 

opowiadanie). 

o Opisanie, że kandydata na Premiera (zgodnie ze zwyczajem) zgłasza partia (lub 

koalicja), która wygrała wybory, a Prezydent powołuje Premiera – (opowiadanie). 

o Wyjaśnienie, że przedstawiony przez Premiera skład rządu (zatwierdzony przez 

Prezydenta) musi uzyskać akceptację Sejmu (głosowanie o wotum zaufania) 

– ilustracja Rząd otrzymał wotum zaufania – (opis, opowiadanie). 

o Przedstawienie, czym zajmuje się rząd (ustawami, budżetem państwa, 

bezpieczeństwem państwa, sprawami zdrowia, oświaty, kultury itd.) – ilustracja 

Posiedzenie Rady Ministrów, schemat Czym zajmuje się rząd – (praca pod 

kierunkiem). 

o Opisuje, czym zajmuje się Prezes Rady Ministrów – Premier (kieruje pracami rządu, 

kontroluje pracę ministrów, reprezentuje rząd itd.) – ilustracja Siedziba Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów, tekst Art. 148 Konstytucji RP – (praca pod kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 opisuje zadania polskiego rządu, 

 opisuje, jaką rolę pełni Premier rządu. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Jak sądzisz, czy po wyborach parlamentarnych musi zostać utworzony nowy rząd czy może 

pozostać dotychczasowy rząd? 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj informacje o tym, kto pełni funkcję szefa rządu w kraju Twojego pobytu, i podaj 

jego nazwisko. 

 

6. Co to znaczy być Polakiem? 

 

Cel ogólny: 
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Poznanie czynników decydujących o przynależności do narodu polskiego. 

 

Treści: 

 Co to jest naród? 

 Co decyduje o przynależności do narodu? 

 Powody dumy i wstydu Polaków. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Naród jako wspólnota kulturowa. 

 Czy Polacy są dumni ze swojej przynależności narodowej? 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie, że każdy człowiek należy do określonego narodu, i wyjaśnienie, że 

o przynależności do danego narodu mogą decydować różne czynniki, np. język, 

wspólna przeszłość historyczna, wspólna kultura, wspólne państwo (naród polski 

w czasie rozbiorów nie miał państwa) czy terytorium – tekst w e-podręczniku 

– (rozmowa nauczająca). 

o Przedstawienie, że powstaniu i rozwojowi narodu sprzyja wspólny język (w obrębie 

wspólnoty narodowej są przekazywane wytwory kultury narodowej) – ilustracja Tytuł 

książki w języku polskim – (rozmowa nauczająca). 

o Przedstawienie, że dla rozwoju narodu jest ważna wspólnota losów historycznych 

(członkowie narodu w ciągu wieków uczestniczyli wspólnie w tych samych 

wydarzeniach historycznych), i pokazanie przykładów wydarzeń historycznych 

szczególnie ważnych dla narodu polskiego – (rozmowa nauczająca). 

o Przedstawienie badania Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS, marzec 2010) 

Powody do dumy i wstydu Polaków oraz pokazanie, że Polacy są dumni ze swojej 

przynależności narodowej (wykres 1) i z czego mogą być dumni (wykres 2) 

– materiały w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem, dyskusja). 

o Przedstawienie, że Polacy mieszkają nie tylko w Polsce, ale żyją również poza 

granicami kraju, i wyjaśnienie, co dla nich oznacza być Polakiem (mówią po polsku, 

czują się Polakami, pamiętają o ojczyźnie swoich przodków itd.) – (rozmowa 

nauczająca). 
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Osiągnięcia uczniów: 

 wymienia, jakie czynniki decydują o przynależności narodowej, 

 podaje przykłady, dlaczego Polacy są dumni ze swojej przynależności narodowej. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Czy wystarczy mieć przodków Polaków (rodziców, dziadków), by móc powiedzieć, że jest się 

Polakiem? 

 

Praca domowa: 

Zbierz informacje o tym, w jaki sposób Ty i Twoja rodzina podtrzymujecie więź z Polską 

i Polakami. 

 

7. Jak Polacy żyjący za granicą podtrzymują więź z Polską? 

 

Cel ogólny: 

Poznanie, w jaki sposób Polonia zachowuje i podtrzymuje związki z narodowym 

dziedzictwem kulturalnym i z Polską. 

 

Treści: 

 Co to jest Polonia? 

 Polonia na świecie. 

 Aktywność Polonii. 

 Działania Polski wobec Polonii. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Polonia na świecie. 

 Działalność Polonii dla Polski. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 
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o Przedstawienie, że Polaków mieszkających za granicą i poczuwających się do 

duchowej łączności z Polską nazywamy Polonią, oraz podanie informacji, że na całym 

świecie żyje około 21 milionów Polaków – mapa Polonia na świecie – (praca pod 

kierunkiem, opowiadanie). 

o Pokazanie państw, w których znajdują się największe skupiska Polaków – mapa 

Polonia na świecie, tabela Polonia na świecie – (praca z mapą, praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie, że w krajach, w których przebywają Polacy, działają różnorodne 

organizacje polonijne i instytuty, biblioteki, księgarnie polskie i szkoły, zespoły 

artystyczne (np. Kongres Polonii Amerykańskiej, Kongres Polonii Kanadyjskiej, 

Kongres Polonii Francuskiej, Instytut Polski w Rzymie, Biblioteka Polska im. Ignacego 

Domeyki w Buenos Aires, Biblioteka Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. 

Sikorskiego w Wielkiej Brytanii itd.) – Polonijny Bank Danych – (pokaz, praca pod 

kierunkiem). 

o Przedstawienie, że w krajach, w których przebywają Polacy, ukazuje się prasa polska 

(np. „Głos Katolicki” w Kanadzie, „Kurier Zachodni” w Austrii, „Dziennik Polski” 

– ukazuje się od 1940 r. itd.) – Polonijny Bank Danych – (pokaz, praca pod 

kierunkiem). 

o Pokazanie, że Polacy przebywający poza Polską niejednokrotnie wspomagali rodaków 

w kraju (np. pomoc finansowa Polonii przy odbudowie Zamku Królewskiego 

w Warszawie, pomoc udzielana Polakom w trudnych czasach komunizmu itd.) – tekst 

w e-podręczniku – praca pod kierunkiem. 

o Przedstawienie, że w celu zapewnienia Polonii kontaktu z Polską i wzbudzania 

zainteresowania sprawami polskimi uruchomiony został program TV Polonia, 

organizowane są kursy letnie z kultury polskiej, konferencje (np. Kongres 

Zagranicznych Badaczy Dziejów Polskich w Krakowie), oraz pokazanie, że około 

2 miliony polonijnych turystów co roku odwiedza Polskę – tabela w e-podręczniku 

– (praca pod kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 podaje przykłady dziedzin aktywności Polonii mającej na celu zachowanie więzi z 

kulturą polską, 
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 podaje przykłady dziedzin aktywności Polski i Polaków mającej na celu podtrzymanie 

więzi z krajem i zainteresowanie sprawami polskimi. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Jak sądzisz, czy dzieci z polskich rodzin, które wyjechały z Polski, powinny chodzić do polskich 

szkół? 

 

Praca domowa: 

Zbierz informacje o tym, czy w miejscu Twojego zamieszkania znajdują się polskie sklepy, 

księgarnie, kluby. 

 

Materiały: 

Polonijny Bank Danych. Internetowa baza zawierająca informacje o Polonii, instytucjach, 

organizacjach, http://wspolnotapolska.org.pl/polonijny-bank-danych/. 

 

 

8. Dlaczego Polacy wyjeżdżają za granicę? 

 

Cel ogólny 

Poznanie przyczyn politycznych i ekonomicznych polskiej emigracji po 1989 r. 

 

Treści: 

 Polacy na świecie. 

 Emigracja w XIX i XX w. do 1989 r. 

 Wyjazdy Polaków za granicę po 1989 r. 

 Korzyści i zagrożenia polskiej emigracji po 1989 r. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Polska emigracja po 1989 r. 

 Życie polskiej emigracji po 1989 r. 

 

http://wspolnotapolska.org.pl/polonijny-bank-danych/
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Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie, że Polacy mieszkający poza Polską (ok. 21 mln) stanowią 

zróżnicowaną społeczność oraz że kolejne pokolenia emigrowały z kraju z różnych 

powodów, zarówno politycznych, jak i ekonomicznych – (opowiadanie). 

o Pokazanie przykładów emigracji politycznej i zarobkowej w XIX i XX w. do 1989 r. 

(zabory, powstania narodowe, po II wojnie światowej, rządy komunistyczne) 

– (rozmowa nauczająca). 

o Pokazanie, że po 1989 r. Polska stała się krajem demokratycznym, i wyjaśnienie, że 

czynniki polityczne nie decydowały już o emigracji Polaków, lecz była ona 

warunkowana przyczynami transformacji ustrojowej, a cele osób wyjeżdżających 

(krótko- i długoterminowe wyjazdy) wiązały się z poprawą ich sytuacji materialnej 

– tekst w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie przyczyn wyjazdu Polaków za granicę po wstąpieniu Polski do Unii 

Europejskiej (np. praca zarobkowa w państwach UE, w tym w instytucjach unijnych, 

wyjazd na staże, szkoły i studia zagraniczne) – ilustracje w e-podręczniku – (rozmowa 

nauczająca). 

o Opisanie korzyści i zagrożeń polskiej emigracji po 1989 r. (z perspektywy Polaka, 

Polski i kraju przyjmującego) – materiały w e-podręczniku – (praca w grupach, plakat, 

prezentacja). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 opisuje przyczyny polskiej emigracji po 1989 r., 

 dostrzega zalety i zagrożenia polskiej emigracji po 1989 r. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Jak sądzisz, czy polski rząd powinien zachęcać Polaków do powrotu do Polski? 

 

Praca domowa: 

Rodzice wyjeżdżający za granicę często pozostawiają dzieci w Polsce, którymi opiekują się 

dziadkowie lub krewni. Narysuj kartę z życzeniami dla Zosi lub Franciszka, którzy mieszkają z 

dziadkami w Opolu, a ich rodzice pracują w Belgii. 
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9. Polskie święta narodowe i państwowe 

 

Cel ogólny: 

Poznanie świąt narodowych i państwowych jako formy upamiętniania rocznic wydarzeń 

historycznych ważnych dla narodu polskiego. 

 

Treści: 

 1 maja świętem państwowym. 

 Święto Narodowe Trzeciego Maja. 

 Święto Wojska Polskiego. 

 Narodowe Święto Niepodległości. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Jak Polacy obchodzą święta narodowe i państwowe? 

 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie, że w Polsce Ludowej jednym z najważniejszych świąt państwowych 

było ustanowione w 1950 r. święto 1 maja, które miało upamiętniać tradycje walk 

klasy robotniczej o socjalizm (dzień wolny od pracy, pochody, koncerty, kiermasze, 

obecność na pochodach często obowiązkowa), oraz wyjaśnienie, że po upadku 

rządów komunistycznych w Polsce ustanowiono (w 2007 r.), że dzień 1 maja ma 

upamiętniać wartość pracy dla Ojczyzny (po 1989 r. święto straciło na znaczeniu, 

wycofanie się społeczeństwa z obchodów) – materiały i ilustracja Pochód 

pierwszomajowy – (metoda projektu, praca w grupach). 

o Przedstawienie, że w III Rzeczypospolitej przywrócono Święto Narodowe Trzeciego 

Maja w 1990 r. (ustanowione w 1919 r.), i wyjaśnienie, że upamiętnia ono rocznicę 

uchwalenia Konstytucji 3 maja (dzień wolny od pracy) – materiały i ilustracje 

– (metoda projektu, praca w grupach). 
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o Przedstawienie, że w 1992 r. ustanowione zostało Święto Wojska Polskiego – 15 

sierpnia (dzień wolny od pracy) – które upamiętnia rocznicę zwycięskiej bitwy 

warszawskiej z 1920 r. – materiały i ilustracje – (metoda projektu, praca w grupach). 

o Opisanie Narodowego Święta Niepodległości ustanowionego w 1989 r. „dla 

upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu 

państwowego oraz walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość” (Dz.U. 1989 nr 

6, poz. 34) oraz przedstawienie scenariusza jego obchodów – scenariusz i ilustracje – 

(metoda projektu, praca w grupach). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 wymienia najważniejsze polskie święta narodowe i państwowe, 

 podaje, jakie rocznice wydarzeń historycznych upamiętniają najważniejsze święta 

narodowe i państwowe. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

W obchodach którego polskiego święta narodowego i państwowego chciałbyś / chciałabyś 

uczestniczyć i dlaczego? 

 

 

 

Praca domowa: 

Na obchody którego święta państwowego w kraju Twojego pobytu zaprosiłbyś / zaprosiłabyś 

gości z Polski i dlaczego? 

 

10. Grób Nieznanego Żołnierza 

 

Cel ogólny: 

Poznanie Grobu Nieznanego Żołnierza jako przykładu pomnika upamiętniającego wszystkich 

poległych żołnierzy walczących o wolność. 

 

Treści: 
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 Pamięć o wojnach i jej żołnierzach. 

 Grób Nieznanego Żołnierza. 

 Formy upamiętniania II wojny światowej. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Miejsca polskiej pamięci narodowej. 

 Druga wojna światowa i jej upamiętnianie. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie, że po pierwszej wojnie światowej pojawiły się zmiany w 

upamiętnianiu wojny i nie tylko budowano pomniki zasłużonym wodzom, ale również 

zwykłym żołnierzom; wyjaśnienie, że Grób Nieznanego Żołnierza jest przykładem 

pomnika upamiętniającego wszystkich poległych żołnierzy – (opowiadanie). 

o Opisanie Grobu Nieznanego Żołnierza (1925 r., lokalizacja, wygląd, tablice, stale 

płonący znicz, warta honorowa) – plan Warszawy, ilustracje i materiały 

w e-podręczniku – (praca w grupach, plakat i prezentacja). 

o Wyjaśnienie, że Grób Nieznanego Żołnierza jest jednym z oficjalnych miejsc 

oddawania czci poległym żołnierzom, i pokazanie, że w Polsce jest wiele miejsc 

pamięci narodowej związanych z drugą wojną światową (cmentarze wojenne, groby, 

pomniki, krzyże przydrożne, kapliczki) – ilustracje w e-podręczniku – (praca pod 

kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 opisuje Grób Nieznanego Żołnierza jako przykład pomnika upamiętniającego 

poległych żołnierzy walczących o wolność, 

 wymienia formy upamiętniania drugiej wojny światowej. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Odpowiedz, czy kiedykolwiek byłeś / byłaś w jakimś miejscu pamięci narodowej w Polsce. 

 

Praca domowa: 
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Zbierz informacje na temat miejsc pamięci w kraju Twojego pobytu i podaj, które z nich 

chciałbyś / chciałabyś zwiedzić. 

 

 

8.3. Geografia 

 

1. Polska na mapie Europy 

 

Cel ogólny: 

Poznanie położenia geograficznego Polski w Europie oraz granic i państw sąsiadujących. 

 

Treści: 

 Położenie Polski w Europie Środkowej. 

 Sąsiedzi Polski. 

 Granice Polski. 

 Obszar Polski. 

 Polska na tle Europy. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Położenie Polski i jej sąsiedzi. 

 Położenie Polski w Europie. 

 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Pokazanie Europy i jej granic oraz określenie położenia Polski w Europie (leży 

w centralnej części Europy, zwanej Europą Środkową) – mapa Europy – (praca z 

mapą). 

o Opisanie sąsiadów Polski (określenie położenia według stron świata, np. na zachodzie 

graniczy z Niemcami (Republiką Federalną Niemiec) itd.) – mapa fizyczna Polski – 

(praca z mapą). 
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o Opisanie granic Polski (długość granic, granice naturalne i sztuczne) – mapa fizyczna 

Polski, tabela Granice Polski, ilustracja Szczyty pasm górskich na południu Polski – 

(praca pod kierunkiem). 

o Porównanie powierzchni Polski z innymi krajami europejskimi – tabela 

w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Pokazanie Polski na tle Europy (pod względem ludności, powierzchni) i wyjaśnienie, 

że położenie Polski w centralnej części Europy jest korzystne (szlaki komunikacyjne, 

turystyka itd.) – (rozmowa nauczająca, dyskusja). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 pokazuje Polskę i jej sąsiadów na mapie Europy, 

 opisuje położenie Polski i jej granice. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Odpowiedz, czy pas morza przylegający do wybrzeża jest częścią terytorium państwa. 

Odpowiedz, czy przestrzeń powietrzna nad terytorium lądowym i morskim jest częścią 

terytorium państwa. 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj informacje o tym, jaką powierzchnię zajmuje i ile ma ludności kraj Twojego 

zamieszkania. 

 

2. Regiony w Polsce 

 

Cel ogólny: 

Poznanie dziedzictwa kulturowego regionów Polski. 

Treści 

 Co to jest region? 

 Regiony Polski. 

 Charakterystyka regionów Polski. 

 Tradycje regionalne. 
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Tematy (zagadnienia): 

 Tradycje regionalne. 

 Dziedzictwo kulturowe w regionie. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Wyjaśnienie, że Polska dzieli się na krainy geograficzno-historyczne, nazywane także 

regionami, które różnią się między sobą nie tylko ukształtowaniem terenu, klimatem, 

roślinnością, sposobem gospodarowania, ale również historią i kulturą, czyli 

zwyczajami kulinarnymi, tańcami, pieśniami itp. Pokazanie na mapie Pomorza, 

Wielkopolski, Małopolski, Śląska, Mazowsza, Warmii i Mazur – regionów Polski 

– (praca z mapą). 

o Charakterystyka regionów (warunki naturalne, ludność, gospodarka regionu, 

największe miasta, zabytki, folklor) – tekst z ilustracjami w e-podręczniku – (metoda 

projektu, praca w grupach, plakat). 

o Prezentacja regionów – sesja plakatowa – (pokaz, prezentacja, dyskusja). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 wymienia, jakimi cechami różnią się regiony, 

 podaje przykład zachowanej i popularyzowanej tradycji regionalnej. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Jak sądzisz, w jaki sposób rozpoznamy, z jakiego regionu Polski pochodzi dana osoba? Podaj 

przykład i uzasadnij. 

 

 

 

 

Praca domowa (do wyboru): 
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1. Opisz ważną dla Twojej rodziny tradycję regionalną. Możesz przedstawić zwyczaje 

świąteczne, religijne, sposoby spędzania wolnego czasu wspólnie z rodziną (śpiew, taniec, 

muzyka). 

2. Przedstaw przepis Twojej rodzinnej tradycyjnej potrawy regionalnej. Niekoniecznie musi 

być ona Twoją ulubioną. 

 

3. Nad Bałtykiem 

 

Cel ogólny: 

Poznanie środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego i jego wybrzeża. 

 

Treści: 

 Charakterystyka Morza Bałtyckiego. 

 Fauna i flora Bałtyku. 

 Pogoda nad Bałtykiem. 

 Wybrzeże. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Morze Bałtyckie. 

 Wybrzeże Bałtyku. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie, że Morze Bałtyckie jest morzem średniej wielkości i płytkim, oraz 

wyjaśnienie, że nazywane jest morzem wewnątrzkontynentalnym (otoczone jest 

kontynentem Europy), i pokazanie na mapie państw europejskich leżących na 

Bałtykiem – tabela i mapa Europy – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że Morze Bałtyckie charakteryzuje się niewielkim zasoleniem (niewielki 

napływ wód słonych z Morza Północnego przez cieśniny duńskie, wodę w Bałtyku 

wysładzają rzeki wpływające do niego) – mapa Europy – (praca z mapą, 

opowiadanie). 
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o Opisanie, że Bałtyk jest jedynym na świecie morzem, w którym występują 

słodkowodne i słonowodne rośliny, oraz przedstawienie, że żyją w nim również 

ślimaki, małże, krewetki, chełbie morskie (zwane meduzami), ryby (śledzie, szproty, 

dorsze, flądry) – ilustracje z opisem w e-podręczniku – (rozmowa nauczająca). 

o Wyjaśnienie, że klimat nad Bałtykiem jest łagodniejszy niż w głębi lądu (łagodne zimy, 

chłodniejsze lata, wiatry nazywane bryzą) – (opowiadanie). 

o Wyjaśnienie, że polskie wybrzeże na przeważającej długości jest wybrzeżem niskim 

(łagodnie opada ku morzu), oraz pokazanie wybrzeża klifowego (np. w rejonie Rewala 

i Trzęsacza) i Żuław Wiślanych jako obszaru rolniczego (występują obszary poniżej 

poziomu morza – depresja, urodzajna gleba) – ilustracje i mapa Wybrzeże Bałtyku 

w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem, opowiadanie). 

o Pokazanie najważniejszych miejscowości nadmorskich (portów, uzdrowisk, ośrodków 

turystycznych) – ilustracje i mapa Wybrzeże Bałtyku w e-podręczniku – (praca pod 

kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 wymienia cechy charakterystyczne Morza Bałtyckiego, 

 charakteryzuje wybrzeże Morza Bałtyckiego. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Obejrzyj uważnie ilustrację przedstawiającą wydmy i nazwij, dla jakiego typu wybrzeża są 

one charakterystyczne. 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj informacje o tym, jakie rośliny uprawiane są na Żuławach Wiślanych. 

 

4. W górach nad Morskim Okiem 

 

Cel ogólny: 

Poznanie cech charakterystycznych krajobrazu Tatr. 
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Treści: 

 Tatry Wysokie. 

 Tatry Zachodnie. 

 Morskie Oko. 

 Roślinność Tatr. 

 Pogoda w Tatrach. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Krajobraz Tatr. 

 Zakopane stolicą polskich Tatr. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie, że Tatry są częścią największych w Europie łańcuchów górskich 

Karpat oraz składają się z Tatr Wysokich i Tatr Zachodnich – mapa Tatry Wysokie 

i Zachodnie – (praca z mapą). 

o Opisanie Tatr Zachodnich (zbudowane ze skał wapiennych, jaskinie, Dolina 

Chochołowska, Dolina Kościeliska) – ilustracje Dolina Kościeliska – (praca pod 

kierunkiem). 

o Opisanie Tatr Wysokich (zbudowane ze skał granitowych, najwyższy szczyt Rysy, 

Zakopane, Dolina Pięciu Stawów) – mapa Tatry Wysokie, ilustracje Rysy, Zakopane 

– (praca pod kierunkiem, opowiadanie). 

o Przedstawienie, że Morskie Oko jest największym jeziorem tatrzańskim, tłumnie 

odwiedzanym przez turystów ze względu na fascynujący krajobraz wysokogórski 

– ilustracje Morskie Oko, Kosodrzewina – (opowiadanie). 

o Wyjaśnienie, że roślinność Tatr rozciąga się piętrowo (pogórze, regiel dolny, regiel 

górny, kosodrzewina, hale, turnie), i charakterystyka pięter roślinności (np. pogórze 

– pastwiska i pola uprawne, regiel dolny – lasy mieszane, regiel górny – świerki itd.) 

– schemat (rysunek) Piętra roślinności w Tatrach, ilustracje Świstaki, Krokusy, Limba – 

(praca pod kierunkiem). 
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o Opisanie pogody w Tatrach (zmienia się gwałtownie, burze, wiatr halny, temperatura) 

– (opowiadanie). 

 

 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 opisuje krajobraz wysokogórski na przykładzie Tatr, 

 opisuje piętrowy układ roślinności w Tatrach. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Wymień, jakie czynniki decydują o piętrowym układzie roślinności w Tatrach. 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj informacje i opracuj plan wycieczki z Zakopanego do Morskiego Oka. 

 

5. Klimat Polski 

 

Cel ogólny: 

Poznanie czynników kształtujących klimat i opisanie pór roku występujących w Polsce. 

 

Treści: 

 Czynniki kształtujące klimat. 

 Cechy klimatu umiarkowanego przejściowego. 

 Pory roku w Polsce. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Pory roku i pogoda w Polsce. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie, że w Polsce występuje klimat umiarkowany przejściowy, który 

charakteryzuje się zmiennością pogody (wpływ mas powietrza znad Atlantyku – 
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odwilże zimą i ochłodzenie latem, wpływ mas powietrza ze wschodu – mroźne zimy i 

słoneczne lata), i wyjaśnienie, że na klimat w Polsce mają również wpływ takie 

czynniki, jak: ukształtowanie powierzchni, wyniesienie nad poziom morza (np. klimat 

górski), odległość od zbiorników wodnych – mapa Podział Polski na strefy klimatyczne 

– (opowiadanie). 

o Przedstawienie cech charakterystycznych klimatu w Polsce (temperatura, opady, 

wiatry) – mapa Temperatury stycznia i lipca, Opady stycznia i lipca – (praca pod 

kierunkiem). 

o Charakterystyka klimatycznych pór roku w Polsce – materiały w e-podręczniku 

– (praca w grupach, prezentacja). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 podaje, jakie czynniki mają wpływ na klimat w Polsce, 

 wymienia cechy charakterystyczne klimatu w Polsce. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Porównaj warunki klimatyczne w Polsce z klimatem w kraju Twojego pobytu. Jakie 

dostrzegasz różnice lub podobieństwa? Podaj co najmniej jeden przykład. 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj informacje o tym, gdzie występuje w Polsce wiatr halny i jaki ma on wpływ na 

pogodę. 

 

6. Wieś wielkopolska w różnych porach roku 

 

Cel ogólny: 

Poznanie wsi polskiej na przykładzie Wielkopolski. 

 

Treści: 

 Wielkopolska. 

 Rolnictwo w Wielkopolsce. 
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 Krajobraz wsi wielkopolskiej. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Rolnictwo w Wielkopolsce. 

 Wieś wielkopolska. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Usytuowanie na mapie Wielkopolski (w środkowo-zachodniej Polsce, na terenie 

Niziny Wielkopolskiej i Pojezierza Wielkopolskiego) oraz pokazanie jej głównych miast 

i rzek (Poznań, Kalisz, Gniezno; Warta, Noteć) – mapa Polski – (praca z mapą). 

o Przedstawienie Wielkopolski jako krainy rolniczej i wyjaśnienie, jakie czynniki mają 

wpływ na rozwój rolnictwa w regionie (warunki glebowe i klimatyczne, zasoby 

wodne, tradycja – wysoka kultura rolna, infrastruktura) – mapa Polski – (praca 

z mapą, praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie struktury upraw w Wielkopolsce w poszczególnych porach roku 

(zboża – pszenica ozima i jara, żyto, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime i jare, 

kukurydza, rzepak ozimy i jary, ziemniaki, buraki cukrowe, warzywnictwo, 

sadownictwo) oraz wyjaśnienie, że w regionie intensywnie hoduje się również bydło, 

trzodę chlewną i konie, a rolnictwo w Wielkopolsce staje się coraz bardziej 

nowoczesne (przybywa upraw ekologicznych i gospodarstw agroturystycznych) 

– wykres Struktura zasiewów, Struktura uprawy zbóż – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie kalendarza prac polowych i ogrodniczych na wsi wielkopolskiej 

z uwzględnieniem pór roku – materiały w e-podręczniku – (praca w grupach, plakat, 

prezentacja). 

o Porównanie dawnej wsi wielkopolskiej na przykładzie Wielkopolskiego Parku 

Etnograficznego w Dziekanowicach ze współczesną wsią wielkopolską na przykładzie 

Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych „Polagra” w Poznaniu – ilustracje 

– (praca pod kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów 

 charakteryzuje Wielkopolskę jako region rolniczy, 
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 wyjaśnia, jakie czynniki sprzyjają rozwojowi rolnictwa w Wielkopolsce. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Podaj zalety i wady życia na polskiej wsi z uwzględnieniem pór roku. 

 

Praca domowa: 

Wymień różnice i podobieństwa pomiędzy wsią w regionie Twojego zamieszkania a wsią 

w Wielkopolsce. Podaj co najmniej jeden przykład. 

 

7. Ludność Polski 

 

Cel ogólny: 

Poznanie stanu i struktury ludności zamieszkującej Polskę. 

 

Treści: 

 Liczba ludności w Polsce. 

 Rozmieszczenie ludności w Polsce. 

 Struktura ludnościowa Polski. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Liczba i struktura ludności Polski. 

 Mieszkańcy współczesnej Polski. 

 Miasta w Polsce. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie, że na koniec 2010 r. Polskę zamieszkiwało około 38,2 mln osób i że 

liczba ludności w Polsce rosła na przestrzeni wieków, ale od końca XX w. utrzymuje 

się na podobnym poziomie, oraz wyjaśnienie, że prognozy przewidują spadek liczby 

ludności w Polsce w nadchodzących dziesięcioleciach w związku z coraz niższą liczbą 

urodzeń – wykresy i tabele – (praca pod kierunkiem). 
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o Przedstawienie, że na koniec 2010 r. największą liczbę mieszkańców miało 

województwo mazowieckie, najmniejszą – lubuskie, a pod względem gęstości 

zaludnienia, czyli liczby ludności przypadającej na 1 km2 powierzchni, na pierwszym 

miejscu znajdowało się województwo śląskie (przedstawienie czynników 

sprzyjających dużej gęstości zaludnienia) – tabela i mapa Polski – (praca z mapą, 

praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie, że na koniec 2010 r. podział liczby ludności w Polsce według płci był 

niemal równy, a pod względem rozmieszczenia około dwie trzecie ludności mieszkało 

w miastach, zaś około jedna trzecia – na wsi – wykresy – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie wpływu czynników przyrodniczych, gospodarczych i historycznych na 

powstanie i rozmieszczenie największych miast Polski – tabela, mapa Polski – (praca 

pod kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 charakteryzuje dotychczasowy, aktualny i prognozowany stan ludności Polski, 

 wymienia największe miasta Polski. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Zaznacz na mapie konturowej województwo z największą liczbą ludności i największe miasta 

położone w dolinach rzek. 

 

Praca domowa: 

Zbierz informacje o liczbie ludności kraju Twojego pobytu i podaj nazwy dwóch największych 

miast. 

 

Materiały: 

Rocznik Demograficzny, GUS, Warszawa 2011. 

 

8. Warszawa stolicą Polski 

 

Cel ogólny: 
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Poznanie Warszawy jako stolicy Polski. 

 

Treści: 

 Stolice Polski. 

 Warszawa i jej położenie. 

 Funkcje Warszawy. 

 Atrakcje turystyczne Warszawy. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Warszawa jako ośrodek władzy w Polsce 

 Warszawa jako ośrodek nauki i kultury 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Usytuowanie na mapie Gniezna, Krakowa i Warszawy oraz wyjaśnienie, że Warszawa 

stała się stolicą państwa za panowania Zygmunta III Wazy – mapa Polski, linia 

chronologiczna – (praca z mapą, praca pod kierunkiem). 

o Opisanie położenia Warszawy (w środkowo-wschodniej Polsce, w Kotlinie 

Warszawskiej na Nizinie Mazowieckiej, nad środkową Wisłą, w województwie 

mazowieckim) i jej dzielnic oraz pokazanie herbu Warszawy i wyjaśnienie, że jej 

symbolem jest widniejąca w herbie Syrenka – mapa Polski, plan Warszawy, ilustracje 

Herb Warszawy, Pomnik Syrenki na warszawskiej Starówce – (praca z mapą, praca 

pod kierunkiem). 

o Scharakteryzowanie Warszawy jako największego miasta Polski (na koniec 2010 r.: 

około 1,72 mln mieszkańców) oraz opisanie jej funkcji administracyjnej – ośrodka 

władzy (Sejm i Senat, Prezydent, ministerstwa, ambasady itp.), handlowej 

i ekonomicznej (banki, centra handlowe) – ilustracje – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie Warszawy jako zabytkowego, a przy tym nowoczesnego 

i rozwojowego miasta (zabytki, np. Starówka z Zamkiem Królewskim i Kolumną 

Zygmunta, pałac królewski w Wilanowie, Łazienki Królewskie; siedziba wielu uczelni, 

np. Uniwersytetu Warszawskiego; siedziba wielu firm polskich 
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i zagranicznych; największe w Polsce lotnisko Okęcie im. Fryderyka Chopina) – plan 

Warszawy, ilustracje – (praca z mapą, praca pod kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 charakteryzuje Warszawę jako największe miasto Polski, 

 opisuje najważniejsze funkcje Warszawy. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Podaj najważniejszą cechę odróżniającą Warszawę od pozostałych miast Polski. 

 

Praca domowa: 

Zaznacz na schematycznym planie Warszawy miejsca, które chciałbyś / chciałabyś zwiedzić. 

 

9. Na Wawelu w Krakowie 

 

Cel ogólny: 

Poznanie wartości historycznej i kulturalnej Krakowa. 

 

Treści: 

 Kraków jako dawna stolica Polski. 

 Kraków jako ośrodek nauki i kultury. 

 Wzgórze wawelskie w Krakowie. 

 Wawel jako rezydencja królewska. 

 Wawel jako miejsce pochówku królów polskich i wielkich Polaków. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Wawel jako scena historyczna Polski. 

 Zabytki Krakowa. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 
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o Usytuowanie na mapie Krakowa i wzgórza wawelskiego (w południowo-wschodniej 

Polsce, w Małopolsce, nad górną Wisłą, w województwie małopolskim) – mapa 

Polski, plan Krakowa – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie Krakowa jako dawnej stolicy Polski oraz ośrodka nauki i kultury 

(Uniwersytet Jagielloński, teatry, muzea itd.) – ilustracje – (pokaz i wysłuchanie 

hejnału z Wieży Mariackiej). 

o Pokazanie głównych budowli na Wawelu (Zamku Królewskiego z kolekcją arrasów 

wawelskich, katedry z Kaplicą Zygmuntowską i Dzwonem Zygmunta, Smoczej Jamy) – 

plan wzgórza wawelskiego, ilustracje – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że Wawel od XIV w. stanowił rezydencję królewską oraz że w katedrze 

na Wawelu znajdują się groby królów polskich i zasłużonych Polaków – ilustracje 

– (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie Wawelu jako zabytku wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa 

Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, miejsca przyciągającego turystów z całego 

świata – ilustracje – (praca pod kierunkiem). 

Osiągnięcia uczniów: 

 wyjaśnia, gdzie się znajduje i czym jest Wawel, 

 wymienia najważniejsze zabytki Krakowa. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Odpowiedz, jakie cechy charakterystyczne Wawelu wskazują, że był on siedzibą królów 

polskich. 

 

Praca domowa: 

Zaznacz na schematycznym planie Krakowa miejsca, które chciałbyś / chciałabyś zwiedzić. 

 

10. Na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku 

 

Cel ogólny: 

Poznanie Gdańska i jego zabytków oraz atrakcji turystycznych. 
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Treści: 

 Położenie Gdańska. 

 Zabytki Gdańska. 

 Tradycja jarmarków św. Dominika w Polsce. 

 Jarmark Dominikański w Gdańsku. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Jarmarki św. Dominika. 

 Atrakcje turystyczne Gdańska. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Pokazanie położenia Gdańska (nad Zatoką Gdańską przy ujściu Wisły, 

w województwie pomorskim) i wyjaśnienie, że razem z Gdynią i Sopotem tworzy 

Trójmiasto – mapa Polski – (praca z mapą). 

o Przedstawienie Gdańska jako miasta portowego nad Morzem Bałtyckim oraz 

pokazanie najważniejszych jego zabytków (Ratusz Głównego Miasta i Dwór Artusa, 

Fontanna Neptuna, Bazylika Mariacka, Żuraw) – ilustracje – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że jarmark św. Dominika ustanowiono w XIII w. oraz że z wydarzenia 

motywowanego względami religijnymi jarmark przekształcił się w wielką imprezę 

kulturalno-handlową – (opowiadanie). 

o Wyjaśnienie, że jarmarki św. Dominika odbywają się w różnym czasie w różnych 

polskich miastach (np. w czerwcu w Sandomierzu), ale że największy jarmark 

dominikański organizowany jest na przełomie lipca i sierpnia w Gdańsku (obecnie 

przez trzy tygodnie) – mapa Polski, ilustracje – (praca z mapą, opis). 

o Przedstawienie Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku jako atrakcji turystycznej 

łączącej w sobie elementy religijne, kulturalne i handlowe (msze, koncerty, spektakle 

teatralne, pokazy, stoiska handlowe) oraz popularyzującej polską kulturę i historię 

(wystąpienia zespołów ludowych, pokazy kowalstwa artystycznego, promocja kuchni 

regionalnej i rękodzieła artystycznego) – program wybranej edycji Jarmarku 

Dominikańskiego w Gdańsku, ilustracje – (praca pod kierunkiem). 
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Osiągnięcia uczniów: 

 opisuje położenie Gdańska i jego najważniejsze zabytki, 

 wyjaśnia, jaką rolę pełni Jarmark Dominikański w Gdańsku. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Jarmark Dominikański w Gdańsku odwiedza około 5 mln osób. Jak sądzisz, jakie korzyści 

przynosi miastu organizacja Jarmarku Dominikańskiego? Podaj jeden przykład. 

 

Praca domowa: 

Na stronie internetowej www.jarmarkdominikanski.pl, dotyczącej Jarmarku Dominikańskiego 

w Gdańsku, wybierz program jarmarku z dowolnego roku i wskaż jedno wydarzenie, które 

Twoim zdaniem jest najbardziej ciekawe dla Ciebie. 

 

 

 

 

11. Na targach w Poznaniu 

 

Cel ogólny: 

Poznanie Poznania i jego funkcji oraz znaczenia Międzynarodowych Targów Poznańskich dla 

rozwoju miasta. 

 

Treści: 

 Położenie Poznania. 

 Początki i rozwój Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

 Poznań jako ośrodek turystyki biznesowej w Polsce. 

 Zabytki Poznania. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Atrakcje turystyczne Poznania. 

 Turystyka biznesowa w Polsce. 

http://www.jarmarkdominikanski.pl/
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Proponowane procedury osiągania celów: 

o Usytuowanie na mapie Poznania (w środkowo-zachodniej Polsce, nad Wartą, stolica 

Wielkopolski i województwa wielkopolskiego) – mapa Polski – (praca z mapą). 

o Opisanie, że w Poznaniu w 1921 r. zorganizowano pierwsze targi, które początkowo 

miały zasięg krajowy, a następnie rozwinęły się w imprezę międzynarodową, oraz że 

Międzynarodowe Targi Poznańskie są obecnie jedną z najstarszych w Europie 

i największych w Europie Środkowo-Wschodniej imprez wystawienniczych 

– (opowiadanie). 

o Przedstawienie, że w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywa się 

w ciągu roku kilkadziesiąt targów, np. Międzynarodowe Targi Budownictwa „Budma”, 

Międzynarodowe Targi Lotnicze „Poznań Air Fair” czy Festiwal Sztuki 

i Przedmiotów Artystycznych – kalendarium targów – (pokaz, praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że Międzynarodowe Targi Poznańskie przyciągają wystawców 

i zwiedzających z całego świata, stanowiąc symbol Poznania i ośrodek turystyki 

biznesowej w Polsce – ilustracje – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie, co warto zwiedzić w Poznaniu (np. renesansowy Ratusz, zespół 

klasztorny podominikański, waga miejska, obwarowania miejskie) – plan centrum 

Poznania, ilustracje – (praca pod kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 wyjaśnia, czym są Międzynarodowe Targi Poznańskie, 

 opisuje położenie Poznania i jego najważniejsze zabytki. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Jak sądzisz, jakie korzyści przynosi miastu organizowanie Międzynarodowych Targów 

Poznańskich? Podaj przykład. 

 

Praca domowa: 

Zaplanuj podróż z kraju swojego pobytu na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Wybierz 

dowolny środek lokomocji. 
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12. Żubry w Puszczy Białowieskiej 

 

Cel ogólny: 

Poznanie Puszczy Białowieskiej jako wyjątkowego w skali światowej dziedzictwa 

przyrodniczego Polski. 

 

Treści: 

 Puszcza Białowieska. 

 Żubry w Puszczy Białowieskiej. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Dziedzictwo przyrodnicze Polski na przykładzie Puszczy Białowieskiej. 

 Żubr jako symbol Puszczy Białowieskiej i Polski. 

 

 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Usytuowanie na mapie Puszczy Białowieskiej (północno-wschodnia Polska) i 

wyjaśnienie, że stanowi ona wspólne dziedzictwo przyrodnicze Polski i Białorusi – 

mapa – (praca z mapą). 

o Usytuowanie na mapie Białowieskiego Parku Narodowego z siedzibą w Białowieży, 

który zajmuje jedną szóstą powierzchni polskiej części Puszczy Białowieskiej i jako 

jedyny obiekt przyrody z Polski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 

Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO – mapa – (praca z mapą). 

o Wyjaśnienie, że Puszcza Białowieska wyróżnia się bogactwem gatunków roślin 

i zwierząt oraz że na jej terenie występują rzadkie, zagrożone wyginięciem gatunki 

– ilustracje – (opis). 

o Przedstawienie Puszczy Białowieskiej jako miejsca, w którym na wolności żyje 

największa populacja żubra na świecie (w polskiej części około 450 osobników), oraz 

wyjaśnienie, że gatunek ten stał się symbolem Puszczy Białowieskiej i Polski 



161 

 

– ilustracje żubra z Puszczy Białowieskiej, logo Białowieskiego Parku Narodowego, 

herbu Białowieży – (praca pod kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 charakteryzuje Puszczę Białowieską, 

 wyjaśnia, w czym przejawia się unikatowość Puszczy Białowieskiej. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Odpowiedz, z czym za granicą może kojarzyć się Polska, jeżeli jednym z jej symboli jest żubr z 

Puszczy Białowieskiej. 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj na stronie internetowej Białowieskiego Parku Narodowego informacje o życiu 

żubrów i narysuj lub opisz żubra. 

 

 

 

 

13. W Wieliczce 

 

Cel ogólny 

Poznanie kopalni soli w Wieliczce jako jednej z największych atrakcji turystycznych Polski. 

 

Treści: 

 Kopalnia Soli „Wieliczka” w Wieliczce pod Krakowem. 

 Kopalnia soli w Wieliczce jako dziedzictwo kulturalne. 

 Kopalnia soli w Wieliczce jako atrakcja turystyczna Polski. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Wydobycie soli kamiennej w Wieliczce. 

 Kopalnia soli w Wieliczce jako atrakcja turystyczna. 
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 Kopalnia w Wieliczce jako ośrodek leczniczy. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Określenie położenia Wieliczki na mapie (w południowo-wschodniej Polsce, 

w Małopolsce, w województwie małopolskim, w pobliżu Krakowa) – mapa Polski – 

(praca z mapą). 

o Przedstawienie historii wydobycia soli kamiennej w Wieliczce (eksploatacja kopalni 

od XIII w. do 1996 r.) i wyjaśnienie, że Kopalnia Soli „Wieliczka” – wpisana na Listę 

Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO – jest najdłużej 

eksploatowaną kopalnią na świecie, w której na własne oczy można zobaczyć, jak 

rozwijała się technika górnicza na przestrzeni wieków – ilustracje – (opowiadanie). 

o Scharakteryzowanie poszczególnych punktów trasy turystycznej w kopalni soli 

w Wieliczce – ilustracje – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że obecnie Kopalnia Soli „Wieliczka” służy celom turystycznym (trasa 

turystyczna), kulturalnym (koncerty, wystawy), muzealnym (Muzeum Żup 

Krakowskich), sportowym (imprezy sportowe), religijnym (szlak pielgrzymkowy), 

leczniczym (podziemne uzdrowisko) – ilustracje – (pokaz, opis). 

 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 charakteryzuje kopalnię soli w Wieliczce dawniej i współcześnie, 

 wyjaśnia, dlaczego kopalnia soli w Wieliczce należy do najcenniejszych i najbardziej 

znanych na świecie zabytków Polski. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Wyjaśnij, w jakim celu ludzie używali soli dawniej i dlaczego używamy jej dzisiaj. 

 

Praca domowa: 

W 2011 r. Kopalnię Soli „Wieliczka” zwiedziło ponad milion osób. W jaki sposób zachęciłbyś / 

zachęciłabyś swoją rodzinę do zwiedzenia kopalni? Podaj co najmniej jeden argument. 
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14. Świętokrzyski Park Narodowy 

 

Cel ogólny: 

Poznanie bogactwa przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

 

Treści: 

 Góry Świętokrzyskie. 

 Świętokrzyski Park Narodowy w Puszczy Jodłowej. 

 „Dymarki Świętokrzyskie”. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Góry Świętokrzyskie. 

 Ziemia świętokrzyska. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Usytuowanie na mapie Gór Świętokrzyskich (w południowo-wschodniej Polsce, na 

Wyżynie Kieleckiej, nieopodal Kielc, w województwie świętokrzyskim), 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz dwóch najwyższych szczytów: Łysicy (612 

m n.p.m.) i Łysej Góry zwanej również Świętym Krzyżem (595 m n.p.m.) – mapa 

Polski, mapa Gór Świętokrzyskich, ilustracje – (praca z mapą, pokaz, opis). 

o Wyjaśnienie, że Góry Świętokrzyskie są najstarszymi górami w Polsce, które przez 

setki milionów lat narażone były na oddziaływanie różnych czynników 

atmosferycznych (np. wody, wiatru, mrozu), w wyniku którego zmniejszała się 

wysokość Gór Świętokrzyskich – (opowiadanie). 

o Przedstawienie cech charakterystycznych Gór Świętokrzyskich – rumowisk skalnych 

zwanych gołoborzami, jaskiń na przykładzie jaskini Raj, Puszczy Jodłowej obejmującej 

Świętokrzyski Park Narodowy – ilustracje – (praca pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że w Górach Świętokrzyskich w przeszłości intensywnie rozwijało się 

górnictwo i hutnictwo (złoża rud miedzi, ołowiu i żelaza), co upamiętniają 

organizowane co roku w Nowej Słupi u podnóża Łysej Góry „Dymarki Świętokrzyskie” 
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(dymarka to piec hutniczy służący dawniej do otrzymywania żelaza) – ilustracje – 

(praca pod kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 charakteryzuje Góry Świętokrzyskie, 

 opisuje Świętokrzyski Park Narodowy. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Podaj przykład formy ochrony przyrody w Polsce. 

 

Praca domowa: 

W Górach Świętokrzyskich rośnie dąb Bartek – jedno z najstarszych i największych drzew 

w Polsce. Wiążą się z nim różne legendy. Opisz jedną z nich. 

 

15. Tradycyjne potrawy kuchni polskiej 

 

Cel ogólny: 

Poznanie polskiej tradycji kulinarnej. 

 

Treści: 

 Kuchnia polska. 

 Tradycyjne polskie potrawy. 

 Przepisy kulinarne. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Jak odżywiają się Polacy? 

 Rozwój kuchni polskiej. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie kuchni polskiej jako kuchni osadzonej w kulturze kulinarnej Europy 

Środkowo-Wschodniej i wyjaśnienie, że słowiańską tradycję kulinarną ukształtowały 
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uwarunkowania naturalne (np. uprawa zbóż – dania mączne, zbożowe; lasy – grzyby, 

owoce leśne, dziczyzna; rzeki i jeziora – ryby słodkowodne) – ilustracje Las i Grzyby – 

(opowiadanie, pokaz, opis). 

o Wyjaśnienie, że na kuchnię polską na przestrzeni wieków wpływ miały różne inne 

tradycje kulinarne (np. niemiecka, litewska, ukraińska, żydowska) i że proces ten 

nadal ma miejsce (silne wpływy włoskie, francuskie, amerykańskie, azjatyckie) 

– ilustracje – (opowiadanie, pokaz, opis). 

o Przedstawienie przykładowych potraw z książki kucharskiej Lucyny 

Ćwierczakiewiczowej (1829–1901), autorki polskich książek kulinarnych (np. 

w książce 365 obiadów za pięć złotych: barszcz czysty z uszkami, rosół z lanemi 

kluseczkami, wątróbka cielęca z jabłkami, sandacz smażony, naleśniki z jabłkami, 

racuszki) – ilustracja – (pokaz, rozmowa nauczająca). 

o Przedstawienie tradycyjnych polskich potraw (np. kapuśniak, bigos, rosół, barszcz) 

i wybranych przepisów – materiały w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem, 

dyskusja). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 charakteryzuje kuchnię polską, 

 wymienia przykładowe tradycyjne polskie potrawy. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Podaj zalety i wady tradycyjnej kuchni polskiej. Wymień jeden przykład. 

 

 

Praca domowa: 

Czy w kuchni kraju Twojego zamieszkania obecne są potrawy kuchni polskiej? Podaj co 

najmniej jeden przykład. 

 

Materiały: 

L. Ćwierczakiewiczowa, 365 obiadów za pięć złotych, Warszawa 1898, 

http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=27220. 

http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=27220
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16. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce 

 

Cel ogólny: 

Poznanie mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce. 

 

Treści: 

 Mniejszości narodowe w Polsce. 

 Mniejszości etniczne w Polsce. 

 Kultura mniejszości narodowych i etnicznych. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Mniejszości narodowe w Polsce. 

 Mniejszości etniczne w Polsce. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie, że współczesna Polska jest krajem jednorodnym etnicznie, gdyż 

mniejszości narodowe i etniczne stanowią ok. 2% ogółu mieszkańców – wykres 

Narodowość mieszkańców Polski w 2002 r. – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie, że w polskim prawie za mniejszość narodową i etniczną uznaje się 

grupę polskich obywateli, która spełnia określone ustawą warunki – tekst Ustawa z 

dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 

regionalnym – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie, jakie mniejszości narodowe i etniczne występują w Polsce, 

i określenie obszaru ich zamieszkiwania – tekst Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. 

o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnymi i mapa 

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie wybranej mniejszości narodowej lub etnicznej (religia i święta, 

potrawy narodowe, zwyczaje życia codziennego, własne szkoły) – materiały (tekst, 

tabela i ilustracje) w e-podręczniku – (metoda projektu, praca w grupach). 
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Osiągnięcia uczniów: 

 wymienia mniejszości narodowe i etniczne mieszkające w Polsce, 

 charakteryzuje kulturę wybranej mniejszości narodowej lub etnicznej. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Odpowiedz, czy mniejszości narodowe i etniczne mogą się posługiwać swoim językiem 

narodowym. 

Czy dzieci obywateli reprezentujących mniejszości narodowe i etniczne muszą chodzić do 

polskich szkół? 

 

Praca domowa: 

Zbierz informacje o tym, czy w kraju Twojego pobytu mieszkają Romowie i czym się zajmują. 

 

Materiały: 

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 

regionalnym, Dz.U. 2005 nr 17, poz. 141 

Art. 2. 

1. Mniejszością narodową, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich, która spełnia 

łącznie następujące warunki: 

1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją; 

3) dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji; 

4) ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej 

wyrażanie i ochronę; 

5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 

100 lat; 

6) utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. 

2. Za mniejszości narodowe uznaje się następujące mniejszości: 

1) białoruską; 

2) czeską; 

3) litewską; 
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4) niemiecką; 

5) ormiańską; 

6) rosyjską; 

7) słowacką; 

8) ukraińską; 

9) żydowską. 

3. Mniejszością etniczną, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich, która spełnia 

łącznie następujące warunki: 

1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją; 

3) dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji; 

4) ma świadomość własnej historycznej wspólnoty etnicznej i jest ukierunkowana na jej 

wyrażanie i ochronę; 

5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 

100 lat; 

6) nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. 

4. Za mniejszości etniczne uznaje się następujące mniejszości: 

1) karaimską; 

2) łemkowską; 

3) romską; 

4) tatarską. 

 

17. Mapa wielokulturowego miasta 

 

Cel ogólny: 

Poznanie, jak Polacy odkrywają wielokulturowość na przykładzie Sokołowa Podlaskiego. 

 

 

Treści: 

 Sokołów Podlaski. 

 Mapa mojego wielokulturowego miasta. 
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 Odkrywanie polskiej wielokulturowości. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Odkrywanie polskiej wielokulturowości. 

 Oblicza polskiej wielokulturowości. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Opisanie Sokołowa Podlaskiego (położenie, województwo mazowieckie, siedziba 

powiatu sokołowskiego) – mapa Polski – (praca pod kierunkiem). 

o Opisanie Sokołowa Podlaskiego (przed II wojną mieszkała ludność wyznania grecko-

katolickiego, Żydzi i współczesny obraz miasta itd.) – materiały i ilustracje 

w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie projektu „Mapa mojego wielokulturowego miasta” realizowanego 

przez Fundację Civis Polonus i Fundację U siebie oraz pokazanie Multimedialnej mapy 

Sokołowa Podlaskiego i wyjaśnienie pojęcia „wielokulturowe miasto” – Mapa 

wielokulturowego miasta – (pokaz). 

o Wyjaśnienie, czy Sokołów Podlaski jest wielokulturowym miastem, i pokazanie, które 

z miejsc pokazanych na mapie wskazywałyby, że miasto w przeszłości było 

wielokulturowe – (praca pod kierunkiem, dyskusja). 

o Wyjaśnienie, że uczniowie z Sokołowa Podlaskiego poszukiwali wielokulturowości, 

która w Polsce zaginęła, i wyjaśnienie, dlaczego podjęli się takiego zadania 

– (rozmowa nauczająca, dyskusja). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 wyjaśnia, czy Polska jest państwem wielokulturowym, 

 wyjaśnia, czy Polska przed II wojną światową była państwem wielokulturowym. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Jak sądzisz, czy współczesna Polska jest państwem wielokulturowym? 

Praca domowa: 



170 

 

Podaj na przykładzie kraju Twojego pobytu, jakie są zalety, a jakie wady życia 

w wielokulturowym społeczeństwie. 

 

Materiały: 

1. Teksty i ilustracje w e-podręczniku. 

2. Mapa wielokulturowego miasta: http://mapa.sokolowpodl.pl/. 

 

18. Jak się w Polsce rozwiązuje problem ubóstwa? 

 

Cel ogólny: 

Poznanie ubóstwa jako problemu społecznego w Polsce. 

 

Treści: 

 Ubóstwo jako problem społeczny. 

 Przyczyny ubóstwa. 

 Przejawy ubóstwa. 

 Sposoby rozwiązywania problemu ubóstwa. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Problemy społeczne w Polsce. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie ubóstwa jako jednego z ważnych problemów społecznych (problem 

społeczny jako skutek funkcjonowania systemu lub pewnych zjawisk, np. bezrobocia, 

choroby); wyjaśnienie, że w Polsce w ubóstwie żyje około 2 miliony obywateli; 

opisanie cech charakterystycznych problemu ubóstwa (skojarzenia) – (rozmowa 

nauczająca). 

o Poszukanie sposobów rozwiązania problemu ubóstwa – (burza mózgów). 

o Przedstawienie, w jaki sposób problemy społeczne rozwiązywane są w Polsce (np. 

świadczenia pomocy społecznej – zasiłki, odzież, żywność, książki, darmowe posiłki; 

http://mapa.sokolowpodl.pl/
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programy miejsc zatrudniania przejściowego itd.) – tabela i schemat – (praca pod 

kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, w jaki sposób obywatele pomagają ludziom ubogim (np. akcja „paczka 

świąteczna”, zbiórki dla ubogich itd.) – (rozmowa nauczająca). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 rozpoznaje ubóstwo jako problem społeczny, 

 opisuje, jak rozwiązuje się w Polsce problem ubóstwa. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Jak sądzisz, czy obywatele powinni pomagać ludziom ubogim? 

 

Praca domowa: 

Wyszukaj informacje o tym, jak w kraju Twojego pobytu rozwiązuje się problem ubóstwa. 

 

 

19. Jak się w Polsce znajduje pracę? 

 

Cel ogólny: 

Poznanie charakteru bezrobocia w Polsce i sposobów szukania pracy. 

 

Treści: 

 Bezrobocie. 

 Bezrobocie w Polsce. 

 Poszukiwanie pracy. 

 Emigracja zarobkowa Polaków. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Rynek pracy w Polsce. 

 Dlaczego nie wszyscy mają pracę w Polsce? 
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Proponowane procedury osiągania celów: 

o Przedstawienie, że w Polsce Ludowej (przed 1989 r.) każdy obywatel miał pracę (np. 

państwo utrzymywało niedochodowe zakłady i zapewniało wszystkim pracę), 

i wyjaśnienie, z jakich powodów po upadku komunizmu wystąpiło wysokie 

bezrobocie w Polsce (np. likwidacja, sprzedaż przedsiębiorstw) – tekst w e-

podręczniku – (rozmowa nauczająca). 

o Wyjaśnienie, czym jest bezrobocie i jaka jest wysokość bezrobocia w Polsce – wykres i 

mapa Wysokość bezrobocia w Polsce w grudniu 2011 r. – (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie województw i wybranych dużych miast z największą i najmniejszą 

stopą bezrobocia – wykres i mapa Wysokość bezrobocia w Polsce w grudniu 2011 r. 

– (praca pod kierunkiem). 

o Przedstawienie sposobów poszukiwania pracy (ogłoszenia – prasa, wyspecjalizowane 

portale w Internecie, wysyłanie CV do pracodawców, targi pracy, urzędy pracy itd.) 

– tabela i schemat w e-podręczniku – (rozmowa nauczająca). 

o Przedstawienie ogłoszeń prasowych z Gazety Wyborczej (wkładka Praca) i pokazanie, 

w jakich zawodach poszukiwani są pracownicy w Polsce – (praca w grupach, praca 

pod kierunkiem). 

o Wyjaśnienie, że po 2004 r. wyjechało z Polski w poszukiwaniu pracy za granicą około 

2 miliony Polaków, oraz pokazanie kierunków i krajów emigracji – mapa Emigracja 

zarobkowa Polaków – (praca pod kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 

 wymienia główne problemy rynku pracy w Polsce, 

 wymienia sposoby poszukiwania pracy w Polsce. 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Jak sądzisz, co powinna zrobić osoba, która dokonała niewłaściwego wyboru zawodu i ma 

problemy ze znalezieniem pracy? 

 

Praca domowa: 
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Zbierz informacje o tym, jak wysokie jest bezrobocie w kraju Twojego pobytu i w jakich 

zawodach poszukiwani są pracownicy. 

 

20. Podróżujemy po Europie 

 

Cel ogólny: 

Poznanie miejsca Polski na mapie komunikacyjnej Europy. 

 

Treści: 

 Polska w Europie i Unii Europejskiej. 

 Polska na mapie komunikacyjnej Europy. 

 

Tematy (zagadnienia): 

 Polska w Europie. 

 Granica Polski granicą Unii Europejskiej. 

 

Proponowane procedury osiągania celów: 

o Usytuowanie Polski w Unii Europejskiej (położenie, sąsiedzi) – mapa Unii Europejskiej 

– (praca z mapą). 

o Wyjaśnienie, że wschodnia granica Polski stanowi wschodnią granicę Unii 

Europejskiej, i pokazanie na mapie przebiegu całej wschodniej granicy Unii 

Europejskiej oraz wyjaśnienie, że w Warszawie ma siedzibę Frontex, czyli agencja Unii 

Europejskiej odpowiedzialna za ochronę wszystkich jej granic – mapa Unii 

Europejskiej, ilustracja Logo Frontex – (praca z mapą, pokaz, opis). 

o Przedstawienie połączeń drogowych oraz bezpośrednich połączeń kolejowych 

i lotniczych Polski z Europą, a także wyjaśnienie, że z Polski można podróżować 

również statkiem przez Morze Bałtyckie – mapy połączeń drogowych, kolejowych 

i lotniczych Europy; ilustracje środków transportu – (praca z mapą, praca pod 

kierunkiem). 

 

Osiągnięcia uczniów: 
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 określa położenie Polski w Unii Europejskiej, 

 pokazuje na mapie wschodnią granicę Unii Europejskiej. 

 

 

 

Sposób ich sprawdzenia: 

Wyjaśnij, dlaczego granice Unii Europejskiej są tak mocno strzeżone, że powołano w tym celu 

specjalną agencję. 

 

Praca domowa: 

Dla polskich posłów do Parlamentu Europejskiego uruchomiono w 2004 r. bezpośrednie 

połączenie kolejowe: pociąg „Jan Kiepura” kursował z Warszawy do Brukseli. Podróż trwała 

około 16 godzin. Połączenie to jednak zlikwidowano z powodu małej liczby pasażerów. 

Podaj, przez jakie kraje przejeżdżałby poseł, gdyby zdecydował się na podróż samochodem 

z Warszawy do Brukseli. 

 

 

 


