
 

 

TEMATY  Z  HISTORII  REALIZOWANE  W  SEMESTRZE   II    W  MLO  W  BIAŁYMSTOKU 

Data 

zjazdu 

Temat zajęć w dzienniku  Materiały: Temat lub tematy na platformie 

epodreczniki.pl/ Szkoła 

ponadpodstawowa/historia; w każdym temacie 

polecenia sprawdzające stopień opanowania 

materiału lekcji; hasła w Wikipedii. 

Polecenia do opracowania pisemnego.  

28.03 1. Upadek państw Osi. Wojna poza Europą 1. Jak doszło do obalenia Mussoliniego i kapitulacji Włoch?  

2. Opisz przebieg działań wojennych na froncie wsch. i zach. 

w latach 1944 – 1945. Kiedy i gdzie Niemcy podpisały akty 

kapitulacji? 

3. Przedstaw przebieg działań wojennych na Pacyfiku  

w latach 1943 – 1945. Kiedy i gdzie został podpisany akt 

kapitulacji Japonii? 

2. W okupowanej Polsce. 

 

1. Dwie okupacje. 

2. Eksterminacja ludności żydowskiej na 

ziemiach polskich podczas II wojny światowej 

z europejską perspektywą w tle 

1. W jaki sposób zorganizowali hitlerowcy i sowieci 

zorganizowali ziemie polskie będące po ich okupacją? 

2 Wypisz represje niemieckie wobec Polaków. 

3. Scharakteryzuj politykę radziecką wobec ludności polskiej. 

4. Przedstaw sytuację Żydów na obszarach okupowanych 

przez III Rzeszę.  

3. Polskie Państwo 

Podziemne. 

Polskie Państwo Podziemne. Podziemie 

komunistyczne. 

1. Jak doszło do utworzenia Armii Krajowej?  

2. Przedstaw cele i działalność AK. 

3. Opisz funkcjonowanie PPP. 

4. Przeczytaj deklarację programową Rady Jedności 

Narodowej „O co walczy naród polski” z 15. III. 1944 r. 

i wypisz postulaty w niej zawarte. 

4. Operacja „Burza” i 

powstanie warszawskie. 

Powstanie warszawskie. 1. Kiedy i dlaczego powstał plan akcji „Burza”. Przedstaw 

jego założenia. 

2. Przedstaw przyczyny i przebieg powstania warszawskiego. 

3. Omów spór o powstanie warszawskie. 

5. Sprawa polska w latach 

1939 – 1945. 

1. Rząd polski na uchodźctwie.  

2. Sprawa polska w polityce Wielkiej Trójki 

1. Jak doszło do władz polskich na emigracji we Francji?  

Kto stał na czele rządu w latach II wojny światowej?  



 

 

 2. Przedstaw postanowienia układu Sikorski – Majski. 

3. Kiedy i dlaczego doszło do zerwania stosunków polsko  

– radzieckich w kwietniu 1943 r.? 

4. Wymień najważniejsze postanowienia konferencji wielkiej 

trójki w sprawie polskiej. 

6. Niemcy i Europa po II 

wojnie światowej. 

1. Dwa państwa niemieckie. 

2. Świat po II wojnie - od konfliktu do 

współpracy 

1. Przedstaw cele okupacji Niemiec sformułowane na 

konferencji Wielkie Trójki w Poczdamie 2. VIII. 1945 r. 

2. Kiedy i w jaki sposób doszło do powstania NRF i NRD. 

Kto stanął na ich czele? 

7. Dominacja ZSRR w 

Europie Środkowej. 

Kraje demokracji ludowej 1. Wyjaśnij pojęcie i wymień „kraje demokracji ludowej’. 

Dlaczego zostały uzależnione od ZSRR? Co świadczyło o 

zdominowaniu przez Kraj Rad? 

2. Jak doszło do powstania na Węgrzech? Opisz jego 

przebieg i skutki. 

3. Przedstaw przyczyny i następstwa Praskiej Wiosny. 

8. Świat po II wojnie 

światowej. Rywalizacja 

USA i ZSRR.  

1. Świat po II wojnie - od konfliktu do 

współpracy  

2.Geneza zimnej wojny;  

3. Świat na granicy „gorącej” wojny 

1. Na czym polegała zimna wojna? Podaj jej daty graniczne. 

2. Wyjaśnij pojęcia: żelazna kurtyna, raport Kennana, 

doktryna Trumana i Plan Marshalla. 

3. Wypisz w kolejności chronologicznej najważniejsze 

konflikty, które miały miejsce w czasie zimnej wojny.  

4. Przedstaw przyczyny, przebieg i następstwa kubańskiego 

kryzysu rakietowego. 

30.05. 1. Procesy integracyjne w 

Europie Zachodniej i 

rozpad ZSRR. 

1. Integracja europejska.  

2. ZSRR w latach 1945-1991 

1. Wymień przyczyny integracji Europy Zach.Kogo zalicza 

się do ojców integracji europejskiej? Przedstaw szerzej 

sylwetkę jednego z nich. 

2. Wypisz etapy integracji (organizacji, daty traktatów na 

mocy których zostały utworzone, kiedy rozpoczęły 

działalność, jakie kraje do nich należały?) 

3. Scharakteryzuj politykę wewnętrzną M. Gorbaczowa. 

Kiedy i w jaki sposób doszło do rozpadu ZSRR? 

2. Zagrożenia i szanse 

współczesnego świata. 

Wikipedia hasła: terroryzm, globalizacja, 

pandemie, ekologia. 

Jakie zjawiska uznać można za zagrożenia a które za szanse 

współczesnego świata? Opisz dokładniej jedno z nich. 



 

 

3. Walka o władzę w 

powojennej Polsce. 

Przejęcie władzy przez komunistów  

w Polsce 

1. Jak doszło do utworzenia KRN, PKWN, Rządu 

Tymczasowego i Tymczasowego Rządu Jedności 

Narodowej? 

2. Kiedy odbyło się referendum ludowe i wybory do Sejmu 

Ustawodawczego? Omów ich wyniki. Dlaczego sukces 

odnieśli komuniści? 

3. W jaki sposób powstały PZPR i ZSL. 

4. Dlaczego 1. III. obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych a biegi w tym dniu urządzane są na 

dystansie 1963 m? 

4. Społeczeństwo i 

gospodarka  

w PRL. 

Jak się żyło w PRL 1. Dlaczego PRL nazywano „najweselszym z demoludów”? 

(tematy dowcipów, kabarety, komedie, Pomarańczowa 

Alternatywa). 

2. Opisz niedogodności życia w PRL. 

3. Wymień największe inwestycje gospodarcze realizowane 

w czasach PRL. Co było przyczyną załamania gospodarczego 

w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku? 

13.06. 1. Kryzysy w PRL. Kryzysy społeczno – polityczne w PRL 1. Gdzie i kiedy miały miejsce bunty społeczne w PRL?  

2. Opisz dokładniej jedno z wybranych wydarzeń podając 

jego przyczyny, przebieg i następstwa.  

2. Opozycja w PRL. Wikipedia hasła: KOR, SKS, WZZ, KPN, 

ROPCiO. 

Rozwiń skróty najważniejszych organizacji opozycyjnych 

KOR, SKS, WZZ, KPN, ROPCiO powstałych w drugiej 

połowie lat 70 – tych. Opisz szerzej jedną z nich.  

3. Odzyskanie 

suwerenności  

i III RP. 

1. Powstanie Solidarności i stan wojenny. 2. 

Transformacja ustrojowa i gospodarcza. 

Początki III RP 

1. Kiedy i w jaki sposób powstał NSZZ „Solidarność”? 

Wymień jej najważniejszych działaczy. 

2. Dlaczego gen. Wojciech Jaruzelski wprowadził stan 

wojenny? Opisz życie w czasie stanu wojennego? Kogo i w 

jaki sposób represjonowano? Kiedy stan wojenny został 

zawieszony a następnie całkowicie zniesiony? 

3. Jak doszło do powstania III RP? 

4. Polska w NATO i UE. Integracja europejska. Polska w NATO i UE 1. Przedstaw polską drogę do NATO.  

2. Przedstaw polską drogę do UE  



 

 

TEMATY  Z  HISTORII  REALIZOWANE  W  SEMESTRZE   IV  W  MLO  W  BIAŁYMSTOKU 

Data 

zjazdu 

Temat zajęć w dzienniku 

Librus  

Materiały: Temat lub tematy na platformie 

epodreczniki.pl/ Szkoła 

ponadpodstawowa/historia; w każdym temacie 

polecenia sprawdzające stopień opanowania 

materiału lekcji.  

Polecenia do opracowania pisemnego. 

14.03. 1. Cywilizacje 

pozaeuropejskie. 

1. Świat poza Europą. 

2. Wielkie cywilizacje. 

Wymień osiągnięcia cywilizacji prekolumbijskich: Majów, 

Azteków i Inków. 

2. Wielkie odkrycia 

geograficzne. 

1.Przyczyny odkryć 

2. Odkrywcy 

 

 

 

1. Wymień przyczyny wielkich odkryć geograficznych. 

2. Kto i kiedy : opłynął po raz pierwszy Przylądek Dobrej 

Nadziei, odkrył Amerykę, dotarł wybrzeży Ameryki 

Północnej, dopłynął do Brazylii, odkrył morską drogę do 

Indii, opłynął świat dookoła. Opisz dokładniej wybraną przez 

siebie podróż morską. 

3. Wypisz skutki wielkich odkryć geograficznych. 

3. Ekspansja kolonialna. Kolonie 

 

Porównaj w jaki sposób zorganizowane zostało imperium 

kolonialne Hiszpanii w Ameryce Łacińskiej a jak posiadłości 

kolonialne Portugalii w Afryce i Azji? 

4. Europa w epoce wielkich 

odkryć. 

Nowa epoka; Wikipedia hasła: dualizm 

gospodarczy Europy, rewolucja cen.  

W jaki sposób odkrycia geograficzne doprowadziły do 

rewolucji cen i dualizmu gospodarczego Europy? 

5. Kultura renesansu. 1. Renesans i humanizm. 

2. Nowy człowiek 

3. Druk 

1. Skąd się wzięło pojęcie renesans i co oznacza? Kim byli 

humaniści? Przedstaw sylwetkę i poglądy najsłynniejszego z 

nich Erazma z Rotterdamu. 

2. Dlaczego renesans narodził się we Włoszech? 

3. Wymień trzech słynnych artystów tworzących w epoce 

odrodzenia i ich najważniejsze dzieła. 

6. Reformacja i jej skutki. 1. Kryzys w kościele.  

2. Wielcy reformatorzy 

1. Jakie były przyczyny i przebieg reformacji w Niemczech w 

latach 1517- 1530. 

2. Scharakteryzuj główne różnice pomiędzy luteranizmem a 

katolicyzmem. 

3. Przedstaw sylwetkę Jana Kalwina lub Henryka VIII. 



 

 

7. Kontrreformacja i wojny 

religijne. 

1. Reforma katolicka.  

2. Wielcy reformatorzy. 

1. Omów najważniejsze postanowienia soboru trydenckiego. 

2. Kto i kiedy założył zakon jezuitów? Przedstaw ich 

działalność. Wyjaśnij dlaczego nazywano jezuitów armią 

papieża? 

3. Porównaj w jaki sposób zakończyły się wojny religijne w 

Niemczech i we Francji. 

8. Europa Zach. w XVI w.. 1.Wiek XVI - powtórzenie  

2. Nowa gospodarka 

3. Wikipedia. hasła: Karol V Habsburg, Filip II 

Habsburg, Elżbieta I Tudor, Sulejman 

Wspaniały. 

 

1. Kiedy i dlaczego cesarz Karol V Habsburg abdykował? W 

jaki sposób podzielił swoje imperium? 

2. Scharakteryzuj Hiszpanię pod absolutnymi rządami Filipa 

II.  

3. Przedstaw politykę wewnętrzną i zagraniczną Anglii 

elżbietańskiej.  

4. Omów przebieg ekspansji tureckiej w XVI w. 

29.03. 

 

1. Państwa Europy 

Wschodniej i Północnej. 

Wikipedia, historia Szwecji, Historia Rosji, 

hasła Iwan IV Groźny, Gustaw I Waza. 

1. Wyjaśnij pojęcie unia kalmarska. Kiedy i w jaki sposób 

została zerwana? 

2. Scharakteryzuj rządy Iwana IV Groźnego. 

2. Społeczeństwo 

i gospodarka 

Rzeczypospolitej w XVI w. 

Społeczeństwo Rzeczypospolitej 1. Scharakteryzuj stany społeczne w Polsce w XVI w. 

2. Wyjaśnij pojęcia folwark pańszczyźniany i flisacy. 

Dlaczego Polska nazywana była spichlerzem Europy? 

3. Przez jaki port wywożono i przywożono towary? Wymień 

najważniejsze towary polskiego eksportu i importu.  

3. Rozwój demokracji 

szlacheckiej. 

Demokracja szlachecka 1. Przedstaw najważniejsze przywileje szlacheckie od 1374 r. 

do 1505 r. 

2. Dlaczego władcy wydawali przywileje uszczuplające ich 

władzę? Podaj 3 przykłady. 

3. Jak doszło do ukształtowania się sejmu walnego? Z jakich 

części się składał? 

4. Kultura i sztuka 

renesansu w Polsce. 

1. Złoty wiek. 

2. Nowa estetyka. 

1. Omów zasługi protestantów dla rozwoju kultury polskiej. 

2. Wymień najważniejszych mecenasów kultury i sztuki  

w Polsce. Opisz szerzej działalność jednego z nich. 

3. Wypisz najbardziej znane zabytki architektury 

renesansowej. Opisz dokładniej jeden z nich. 



 

 

5. Panowanie ostatnich 

Jagiellonów. 

1. Europejskie mocarstwo 

2. Wikipedia, hasła: wojna polsko – krzyżacka 

(1519 - 1521), hołd pruski 1525, wojny 

inflanckie. 

 

 

 

 

1. Ułóż kalendarium najważniejszych wydarzeń w czasie 

panowania dwóch ostatnich Jagiellonów. 

2. Jakie były przyczyny, przebieg i następstwa ostatniej 

wojny z Zakonem Krzyżackim? 

3. Jakie były przyczyny, przebieg i następstwa wojny o 

Inflanty w czasach Zygmunta Augusta? 

6. Reformacja  

i kontrreformacja  

w Rzeczypospolitej. 

Raj dla różnowierców 1. W jaki sposób docierały do Rzeczpospolitej idee 

reformacji? Gdzie i wśród jakich warstw społecznych 

szerzyły się luteranizm i kalwinizm? 

2. Przedstaw idee religijne i społeczne arian (braci polskich). 

4. Dlaczego Rzeczpospolitą nazywano państwem bez stosów? 

5. Jaką rolę odegrał zakon jezuitów w walce z reformacją  

w Rzeczypospolitej? 

16.05. 1. Rzeczpospolita Obojga 

Narodów. 

Droga do unii realnej 1. Kto i dlaczego opowiadał się za ściślejszym związkiem 

Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego? Kto i 

dlaczego był temu przeciwny. 

2. Opisz przebieg sejmu w Lublinie. Jakie ziemie zostały 

wcielone do Korony? 

3. Wymień najważniejsze postanowienia unii lubelskiej. Co 

miało być wspólne a co odrębne w Rzeczpospolitej Obojga 

Narodów? 

2. Pierwsi władcy elekcyjni. 1.Wolna elekcja 

2.Fundamenty Rzeczypospolitej 

1. Wymień zasady dotyczące funkcjonowania państwa w 

czasie każdego bezkrólewia, które ustalono w latach 1572 – 

1573. Kto, w jaki sposób i gdzie miał wybierać nowego 

władcę? 

2. Co zawierały artykuły henrykowskie a co pacta conventa? 

3. Komu zawdzięczali wybór trzej pierwsi królowie 

elekcyjni? Którego oceniłbyś najlepiej i dlaczego? 

 



 

 

 

TEMATY  Z  HISTORII  REALIZOWANE  W  SEMESTRZE   VI  W  MLO  W  BIAŁYMSTOKU 

 

Data 

zjazdu. 

Temat zajęć w 

dzienniku Librus 

Materiały: Temat lub tematy na platformie 

epodreczniki.pl/ Szkoła 

ponadpodstawowa/historia; w każdym temacie 

polecenia sprawdzające stopień opanowania 

materiału lekcji. 

Polecenia do opracowania pisemnego. 

14.03. 1. Polacy podczas I 

wojny światowej. 

 

1. Pierwsze kroki ku niepodległej. Wysiłek 

zbrojny i organizacyjny Polaków  

2. Licytacja. Sprawa polska w 1917 roku 

1. Jakie formacje zbrojne walczyły u boku państw 

centralnych a jakie u boku państw ententy? 

2. Przedstaw sprawę polską w czasie I wojny światowej. 

2. Ład wersalsko  

– waszyngtoński. 

1. Polska, Europa i świat po I wojnie 

światowej. 

2, Konferencja paryska i traktat wersalski 

3. Sprawa polska na konferencji wersalskiej  

4. Liga Narodów - geneza i cele powołania 

 

 

1. Jakie państwa wzięły udział w paryskiej konferencji 

pokojowej? Jakie były cele „grubej trójki”? 

2. Przedstaw postanowienia traktatu z Niemcami. 

3. Jak doszło do utworzenia Ligi Narodów? Opisz zasady 

jej funkcjonowania i działalność. 

4. Jakie nowe państwa powstały w Europie po I wojnie 

światowej? 

3. Kryzys demokracji i 

gospodarki światowej. 

Czarny czwartek i Wielka Depresja 1. Dlaczego doszło do kryzysu demokracji w Europie  

w latach międzywojennych? W jakich państwach udało się 

zachować demokratyczny system rządów? 

2. Przedstaw przyczyny, przebieg i następstwa wielkiego 

kryzysu. 

4. Państwa totalitarne. 1. Początki faszyzmu w Niemczech i we 

Włoszech 

2. Państwo Hitlera 

3. System totalitarny w ZSRR  

1. Wymień czynniki wspólne dla państw totalitarnych. 

2. Porównaj w jaki sposób doszli do władzy Mussolini  

we Włoszech, Hitler w Niemczech i Stalin w ZSRR. 

3. Scharakteryzuj funkcjonowanie w latach 

międzywojennych jednego z systemów totalitarnych: 

faszyzmu, nazizmu i komunizmu  

 



 

 

15.03 1. Odzyskanie przez 

Polskę niepodległości i 

walka o granice. 

1. Walka o kształt polityczny państwa 

polskiego. Konstytucja marcowa  

2. Kształtowanie się granicy z Niemcami 

 i Czechosłowacją. 

3. Wojna polsko-bolszewicka. 

1. Jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne przyczyniły się 

do odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r.? 

2. Wymień ośrodki władzy na ziemiach polskich jesienią 

1918 r. 

3. W jaki sposób Józef Piłsudski przejął władzę oraz 

zapewnił Polsce uznanie międzynarodowe? 

4. Z kim musieliśmy walczyć o granice państwa? Jakie 

układy określiły przebieg naszych granic. 

2. Rządy parlamentarne. 

Przewrót majowy i 

rządy sanacji. 

1. Walka o kształt polityczny państwa 

polskiego. Konstytucja marcowa  

2. Gabriel Narutowicz ich prezydent  

3. Rząd fachowców i pierwsze reformy  

4. Polityka zagraniczna 1922 – 1926  

5. Przewrót majowy i jego konsekwencje  

6. II RP pod rządami obozu sanacji 

1. Wymień najważniejsze postanowienia konstytucji 

marcowej. 

2. Jak doszło do zabójstwa G. Narutowicza? 

2. Scharakteryzuj rządy w Polsce w latach 1922 – 1926. 

3. Przedstaw przyczyny i przebieg zamachu majowego. 

4. Omów politykę wewnętrzną i zagraniczną Polski  

w latach 1926 – 1939. 

3. Społeczeństwo i 

gospodarka II RP. 

1. Mniejszości narodowe w II RP  

2. II Rzeczpospolita - problemy integracji 

 i odbudowy 

3. Budowa Gdyni i inne osiągnięcia 

gospodarcze II RP 

1. Scharakteryzuj strukturę narodowościową II RP. Omów 

problemy integracji mniejszości narodowych w okresie 

międzywojennym. 

2. Wymień najważniejsze inwestycje gospodarcze II RP.  

3. Kto i w jaki sposób przeprowadził reformę finansów 

państwa? 

4. Kultura i nauka 

dwudziestolecia 

międzywojennego. 

1. Osiągnięcia kulturalne i naukowe w 

dwudziestoleciu międzywojennym.  

2. Jak pamiętamy II RP. 

1. Podaj przykłady najważniejszych osiągnięć w 

dziedzinie literatury i sztuki okresu międzywojennego. 

2. Przedstaw osiągnięcia najwybitniejszych naukowców. 

29.03. 

 

1. Na drodze ku wojnie. 1 Geneza II wojny światowej. 

2. Polityka ustępstw państw europejskich 

wobec państw faszystowskich  

3. W cieniu Hitlera i Stalina 

4. Sytuacja międzynarodowa Polski przed 

wybuchem II wojny światowej 

1. Omów agresywną politykę państw osi w latach 30-tych 

XX w. 

2. Przedstaw żądania niemieckie wobec Polski oraz 

odpowiedź na nie rządu polskiego. 

3. Wymień najważniejsze postanowienia układu 

Ribbentrop – Mołotow. Oceń jego znaczenie. 



 

 

2. Kampania 

wrześniowa. 

Kampania wrześniowa  1. Przedstaw stosunek sił polskich oraz agresorów 

Niemiec i ZSRR oraz omów założenia polskiego planu 

obrony „Zachód” i niemieckiego planu ataku „Fall Weis”. 

2. Opisz przebieg kampanii wrześniowej oraz wymień 

przyczyny klęski Polski. 

3. Ekspansja państwo 

osi i Związku 

Radzieckiego. 

Podbój Europy przez Stalina i Hitlera 1. Jakie obszary zajął Wehrmacht pomiędzy  

IV.1940 - V. 1941 r.? 

2. Przedstaw przebieg wojny zimowej. 

3. W jaki sposób Stalin zrealizował pakt z 23.VIII.1939 r.? 

4. Polityka okupacyjna 

III Rzeszy. 

Eksterminacja ludności żydowskiej na 

ziemiach polskich podczas II wojny światowej 

z europejską perspektywą w tle; także 

Wikipedia, Hist.mag.org. 

1. W jaki sposób Niemcy traktowali mieszkańców 

podbitych krajów Europy Zachodniej a w jaki państw 

Europy Wschodniej? Wyjaśnij dlaczego podejście 

okupantów było krańcowo odmienne. 

2. Jakie były różnice pomiędzy obozami koncentracyjnymi 

a obozami zagłady? Kto do nich trafiał? Wymień 

najważniejsze obozy zagłady. 

3. W jakich państwach powstały rządy kolaborujące  

z Niemcami? Kto stał na ich czele? Czy wszystkie 

wykonywały dokładnie polecenia okupantów? Uzasadnij 

odpowiedź. 

4. Gdzie rozwinął się silny ruch oporu?  Przedstaw 

dokładniej działania ruchu oporu w jednym z państw 

okupowanej Europy (oprócz Polski). 

5. Walki w latach  

1941 – 1945. 

1. Wojna niemiecko – radziecka.  

2. Wojna poza Europą. 

3. Polska, Europa i świat w okresie II wojny 

światowej. 

4. Współpraca koalicji antyhitlerowskiej 

 

1. Przedstaw sukcesy państw osi od ataku Hitlera na 

ZSRR do rozpoczęcia zmagań pod Stalingradem 

(22.VI.1941 – VIII.1942) 

2. Omów przebieg i znaczenie bitew o Midway, pod El 

Alamein oraz Stalingradem i na Łuku Kurskim. 

3. Kiedy i w jaki sposób doszło do kapitulacji Włoch, 

Niemiec i Japonii? 

4. Przedstaw współpracę koalicji antyhitlerowskiej. 

 



 

 

6. Społeczeństwo 

polskie i Polskie 

Państwo Podziemne. 

1. Dwie okupacje.  

2. Eksterminacja ludności żydowskiej na 

ziemiach polskich podczas II wojny światowej 

z europejską perspektywą w tle.  

3. Polskie Państwo Podziemne. Podziemie 

komunistyczne. 

1. W jaki sposób zorganizowali hitlerowcy i sowieci 

zorganizowali ziemie polskie będące po ich okupacją? 

2 Wypisz represje niemieckie i radzieckie wobec Polaków. 

3. Przedstaw sytuację Żydów na obszarach okupowanych. 

4. Opisz strukturę Polskiego Państwa Podziemnego. 

19.04. 1. Sprawa polska 

podczas II wojny 

światowej. 

1. Rząd polski na uchodźctwie.  

2. Sprawa polska w polityce Wielkiej Trójki 

1. Jak doszło do utworzenia władz polskich na emigracji 

we Francji? Kto stał na czele rządu w latach II wojny 

światowej?  

2. Przedstaw postanowienia układu Sikorski – Majski. 

3. Kiedy i dlaczego doszło do zerwania stosunków polsko 

– radzieckich w kwietniu 1943 r.? 

4. Wymień najważniejsze postanowienia konferencji 

wielkiej trójki w sprawie polskiej. 

2. Świat powojenny. 

Początek zimnej wojny. 

1. Świat po II wojnie - od konfliktu do 

współpracy  

2.Geneza zimnej wojny. 

3. Świat na granicy „gorącej” wojny. 

4. Dwa państwa niemieckie. 

5. Kraje demokracji ludowej 

1. Na czym polegała zimna wojna? Opisz wydarzenia 

stanowiące jej daty graniczne.  

2. Wypisz w kolejności chronologicznej najważniejsze 

sprawy, które prowadziły do kryzysów w stosunkach 

między ZSRR a mocarstwami zachodnimi w latach  

1945 – 1962.  

3. Omów dokładniej jeden z kryzysów do wyboru 

pierwszy kryzys berliński, wojna koreańska, kubański 

kryzys rakietowy. 

3. Rozpad systemu 

kolonialnego. 

Proces dekolonizacji 

 

1. Jakie czynniki sprzyjały procesowi dekolonizacji? 

2. Porównaj w jaki sposób rozpadały się imperia 

kolonialne Wielkiej Brytanii i Francji. 

4. Polska w okresie 

stalinowskim. 

1. Przejęcie władzy przez komunistów  

w Polsce. 

2. Okres stalinizmu w Polsce 

1. W jaki sposób komuniści przejęli władzę w Polsce? 

2. Przedstaw funkcjonowanie systemu stalinowskiego  

w Polsce (1948-1956) 

3. Wymień najważniejsze postanowienia konstytucji  

z 1952 r. 

 


