
Klasa czwarta treści do realizacji z historii

Romuald Traugutt i powstanie styczniowe
– znaczenie terminów: 
zabór rosyjski,  branka, 
państwo podziemne, 
wojna partyzancka, 
zesłanie
 Maria Skłodowska-Curie 
– polska noblistka

– znaczenie terminów: tajne 
nauczanie, Nagroda Nobla, laureat
Powtórzenie materiału i sprawdzian 
wiadomości z rozdziału III
 Józef Piłsudski i niepodległa Polska

– znaczenie
terminów: II Rzeczpospolita, Naczelnik Państwa, Rzeczpospolita
Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni
– znaczenie terminów: eksport, okręg przemysłowy
– problemy odrodzonej Polski
– zaślubiny Polski z morzem
– zasługi Eugeniusza Kwiatkowskiego na polu gospodarczym – budowa portu w Gdyni, 
Centralny Okręg Przemysłowy

– Gdynia polskim „oknem na świat”
Klasa piąta

Rozdział VI. Polska pierwszych Piastów

1. Zanim powstała
Polska

– najstarsze osadnictwo na ziemiach polskich w świetle wykopalisk 
archeologicznych 
– osada w Biskupinie
– Słowianie w Europie i ich kultura
– wierzenia dawnych Słowian
– pierwsze państwa słowiańskie
– plemiona słowiańskie na ziemiach polskich
– terminy: kurhan, kamienne kręgi, Biskupin, wielka wędrówka ludów, 
Słowianie, Swarog, Perun, Świętowit, plemię, Państwo Wielkomorawskie, 
Wiślanie, Polanie 
– postaci historyczne: święty Cyryl i święty Metody

2. Mieszko I 
i początki Polski

– rozwój państwa Polan
– dynastia Piastów
– panowanie Mieszka I
– małżeństwo Mieszka z Dobrawą

– Romuald Traugutt – życie przed wybuchem powstania styczniowego
– branka i wybuch powstania styczniowego

– wojna partyzancka
– funkcjonowanie państwa powstańczego
– Romuald Traugutt dyktatorem powstania
– represje po upadku powstania styczniowego

– edukacja M. Skłodowskiej-Curie na ziemiach polskich
– tajne nauczanie i Latający Uniwersytet
– kariera naukowa M. Skłodowskiej- Curie
– Nagrody Nobla przyznane M. Skłodowskiej-Curie

– polscy nobliści
– działalność Józefa Piłsudskiego przed I wojną światową
– udział Legionów Polskich i Józefa Piłsudskiego w działaniach zbrojnych podczas I wojny 
światowej
– odzyskanie niepodległości przez Polskę
– walki o ustalenie granic II Rzeczypospolitej i Bitwa Warszawska
– Józef Piłsudski naczelnikiem państwa

– Narodowe Święto Niepodległości



– chrzest Polski i jego skutki
– konflikt z margrabią Hodonem i bitwa pod Cedynią
– terminy: książę, dynastia, Piastowie, biskupstwo, dyplomacja, poganin, 
Dagome iudex
– postaci historyczne: Mieszko I, Dobrawa

3. Polska 
Bolesława 
Chrobrego

– misja biskupa Wojciecha i jej skutki
– zjazd gnieźnieński i jego konsekwencje
– stosunki Bolesława Chrobrego z sąsiadami
– koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski i jej znaczenie
– terminy: relikwie, zjazd gnieźnieński, arcybiskupstwo, Milsko, Łużyce, Grody 
Czerwieńskie, koronacja
– postaci historyczne: Bolesław Chrobry, biskup Wojciech, cesarz Otton III

4. Kryzys 
i odbudowa
państwa polskiego

– kryzys państwa polskiego po śmierci Bolesława Chrobrego
– panowanie Mieszka II
– reformy Kazimierza Odnowiciela
– polityka zagraniczna Bolesława Śmiałego
– koronacja Bolesława Śmiałego
– konflikt króla z biskupem Stanisławem i jego skutki
– termin: insygnia królewskie
– postaci historyczne: Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Śmiały, 
biskup Stanisław

5. Rządy 
Bolesława 
Krzywoustego

– rządy Władysława Hermana 
i Sieciecha
– podział władzy między synów Władysława Hermana
– bratobójcza wojna między Bolesławem i Zbigniewem
– najazd niemiecki na ziemie polskie i obrona Głogowa
– podbój Pomorza przez Bolesława Krzywoustego 
– statut Krzywoustego i jego założenia
– terminy: palatyn (wojewoda), statut, zasada senioratu, senior i juniorzy
– postaci historyczne: Władysław Herman, Sieciech, Zbigniew, Bolesław 
Krzywousty

6. Społeczeństwo 
w czasach 
pierwszych 
Piastów

– grody i ich funkcje
– życie w grodzie i na podgrodziu
– sposoby uprawy roli na ziemiach polskich
– podział społeczeństwa w państwie pierwszych Piastów
– zakres władzy panującego
– powinności poddanych wobec władcy
– powstanie rycerstwa w Polsce
– terminy: metoda żarowa, gród, podgrodzie, prawo książęce, danina, 
posługi, osada służebna, wojowie, drużyna książęca

Powtórzenie wiadomości i sprawdzian z rozdziału VI

Rozdział VII. Polska w XIII–XV wieku

1. Rozbicie 
dzielnicowe

– walki wewnętrzne między książętami piastowskimi
– utrwalenie rozbicia dzielnicowego
– osłabienie Polski na arenie międzynarodowej
– sprowadzenie Krzyżaków do Polski



– najazdy Mongołów i bitwa pod Legnicą
– przemiany społeczne i gospodarcze w okresie rozbicia dzielnicowego
– terminy: rozbicie dzielnicowe, dzielnica senioralna, Tatarzy, osadnictwo, 
kolonizacja, trójpolówka

2. Zjednoczenie 
Polski

– koronacja i śmierć Przemysła II 
– panowanie Wacława II
– rola arcybiskupów gnieźnieńskich i wspólnej diecezji w zjednoczeniu dzielnic 
polskich
– przejęcia władzy przez Władysława Łokietka i jego koronacja
– polityka Władysława Łokietka 
– konflikt Łokietka z Krzyżakami i bitwa pod Płowcami
– terminy: starosta, Szczerbiec
– postaci historyczne: Przemysł II, arcybiskup Jakub Świnka, Wacław II, 
Władysław Łokietek

3. Czasy 
Kazimierza 
Wielkiego

– polityka dyplomacji Kazimierza Wielkiego
– pokój z zakonem krzyżackim w Kaliszu
– przyłączenie nowych ziem do państwa polskiego
– reformy Kazimierza Wielkiego
– umocnienie granic państwa
– utworzenie Akademii Krakowskiej i jego skutki
– zjazd monarchów w Krakowie – uczta u Wierzynka
– terminy: uniwersytet, Orle Gniazda, Akademia Krakowska
– postać historyczna: Kazimierz Wielki

4. Unia polsko-
litewska

– koniec dynastii Piastów na polskim tronie 
– rządy Andegawenów w Polsce 
– unia polsko-litewska w Krewie 
– wielka wojna z zakonem krzyżackim i bitwa pod Grunwaldem
– pokój w Toruniu
– unia w Horodle
– terminy: Andegawenowie, unia personalna, sobór, Wielkie Księstwo 
Litewskie, Jagiellonowie
– postaci historyczne: Ludwik Węgierski, Jadwiga, Władysław Jagiełło, wielki 
książę Witold, Paweł Włodkowic, Ulrich von Jungingen

5. Czasy 
świetności 
dynastii 
Jagiellonów

– okoliczności zawarcia unii polsko-węgierskiej
– bitwa pod Warną
– panowanie Kazimierza Jagiellończyka
– wojna trzynastoletnia
– drugi pokój toruński i jego postanowienia
– panowanie Jagiellonów w Czechach i na Węgrzech
– terminy: Związek Pruski, wojna trzynastoletnia, Prusy Królewskie, Prusy 
Zakonne, wojska zaciężne, żołd
– postaci historyczne: Władysław III Warneńczyk, Kazimierz Jagiellończyk, 
Zbigniew Oleśnicki

 
Klasa szósta

1. Rewolucja 
francuska

– sytuacja ekonomiczna i społeczno-polityczna Francji pod rządami Ludwika XVI
– przyczyny wybuchu rewolucji francuskiej
– początek rewolucji francuskiej
– uchwalenie Deklaracji praw człowieka i obywatela



– wprowadzenie monarchii konstytucyjnej
– znaczenie terminów: Stany Generalne, stan pierwszy, stan drugi, stan trzeci, burżuazja, 
Zgromadzenie Narodowe, Konstytuanta, monarchia konstytucyjna

2. Republika 
Francuska

– obalenie monarchii we Francji i proklamowanie republiki
– terror jakobiński
– upadek jakobinów i powołanie dyrektoriatu
– rządy dyrektoriatu
– znaczenie terminów: republika, gilotyna, radykalizm, jakobini, terror, dyrektoriat

3. Epoka 
Napoleona 
Bonapartego

– zamach stanu i obalenie dyrektoriatu przez Bonapartego
– Napoleon jako pierwszy konsul
– powstanie Cesarstwa Francuskiego
– zwycięstwa Napoleona nad Prusami, Austrią i Rosją
– pokój w Tylży i wprowadzenie blokady kontynentalnej
– armia Napoleona Bonapartego
– znaczenie terminów: korupcja, zamach stanu, konsulat, pierwszy konsul, Związek 
Reński, bagnet, karabin skałkowy, grenadier, tasak

4. Upadek 
Napoleona

– wyprawa Napoleona na Rosję i jej skutki
– kampania 1813 roku i bitwa pod Lipskiem
– detronizacja Napoleona i zesłanie na Elbę
– znaczenie terminów: Wielka Armia, taktyka spalonej ziemi, „bitwa narodów”

5. Legiony Polskie 
we Włoszech

– losy Polaków po III rozbiorze
– emigracja do Francji
– zorganizowanie Legionów Polskich we Włoszech przez generała Jana Henryka 
Dąbrowskiego
– stosunki społeczne w Legionach Polskich
– okoliczności powstania Mazurka Dąbrowskiego
– walki Legionów Polskich
– wyprawa na San Domingo
– znaczenie terminów: emigracja, legion, mazurek

6. Księstwo 
Warszawskie

– zwycięstwa Napoleona nad Austrią i Prusami
– powstanie w Wielkopolsce w 1806 roku
– pokój w Tylży: okoliczności powstania i zasięg terytorialny Księstwa Warszawskiego
– ustrój Księstwa Warszawskiego i reformy społeczne 
– armia Księstwa Warszawskiego i udział Polaków w kampaniach Napoleona (bitwa pod 
Somosierrą)
– postać księcia Józefa Poniatowskiego
– wojna z Austrią i poszerzenie granic Księstwa Warszawskiego
– udział Polaków w wyprawie na Rosję i bitwie pod Lipskiem
– likwidacja Księstwa Warszawskiego
– mit napoleoński
– znaczenie terminów: szwoleżerowie

Klasa siódma
Rozdział VI: Świat w okresie międzywojennym

1. Świat po I wojnie
światowej

– skutki społeczne, ekonomiczne i polityczne I wojny światowej
– traktat wersalski i  traktaty pokojowe z państwami centralnymi oraz ich postanowienia
– powstanie Ligi Narodów i jej znaczenie w okresie międzywojennym
– powstanie nowych lub odzyskanie niepodległości przez narody europejskie (Polska, 
Czechosłowacja, Królestwo SHS, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Irlandia)
– konferencja w Locarno i jej postanowienia



– wielki kryzys gospodarczy – przyczyny i jego skutki polityczne
– znaczenie terminów: system wersalski, mały traktat wersalski, demilitaryzacja, 
plebiscyt, Liga Narodów, czarny czwartek, New Deal, europeizacja
– postacie historyczne: Mustafa Kemal Atatürk, Franklin Delano Roosevelt

2. Narodziny 
faszyzmu

– przyczyny powojennego kryzysu demokracji 
– narodziny i rozwój włoskiego faszyzmu (ideologia, działalność partii faszystowskiej)
– okoliczności przejęcia władzy przez B. Mussoliniego i budowa państwa totalitarnego
– powstanie i rozwój niemieckiego narodowego socjalizmu (ideologia, działalność partii 
narodowosocjalistycznej)
– okoliczności przejęcia władzy przez A. Hitlera, budowa państwa i społeczeństwa 
totalitarnego w Niemczech
– represje i zbrodnie nazistów w pierwszych latach sprawowania władzy w Niemczech
– faszyzm i autorytaryzm w innych państwach europejskich
– znaczenie terminów: faszyzm, marsz na Rzym, narodowy socjalizm (nazizm), system 
monopartyjny, indoktrynacja, totalitaryzm, autorytaryzm, antysemityzm, ustawy 
norymberskie, „noc kryształowa”
– postacie historyczne: Benito Mussolini, Adolf Hitler, Josef Goebbels

3. ZSRS – imperium
komunistyczne 

– ekspansja terytorialna Rosji Radzieckiej 
– utworzenie ZSRS
– okoliczności przejęcia władzy przez J. Stalina i metody jej sprawowania
– funkcjonowanie gospodarki w ZSRS w okresie międzywojennym 
– terror komunistyczny i wielka czystka
– propaganda komunistyczna
– stosunki sowiecko-niemieckie w okresie międzywojennym i znaczenie współpracy tych 
państw
– powstanie, cele i działalność Kominternu
– znaczenie terminów: stalinizm, NKWD, kult jednostki, wielka czystka, komunizm 
wojenny, Nowa Ekonomiczna Polityka, kolektywizacja, gospodarka planowa, Gułag, 
łagry, Komintern
– postać historyczna: Józef Stalin

4. Kultura i zmiany 
społeczne w 
okresie 
międzywojennym

– przemiany społeczne i obyczajowe po I wojnie światowej
– przemiany w modzie i życiu codziennym
– rozwój nauki i techniki (wynalazki, środki transportu publicznego, motoryzacja, kino, 
radio, telewizja)
– kultura masowa i jej wpływ na społeczeństwo
– nowe kierunki w architekturze i sztuce
– znaczenie terminów: emancypacja, kultura masowa, mass media, produkcja taśmowa, 
indoktrynacja, funkcjonalizm
– postacie historyczne: Orson Wells, Charlie Chaplin

5. Świat na drodze 
ku II wojnie 
światowej

– militaryzacja Niemiec i jej konsekwencje
– ekspansja Japonii na Dalekim Wschodzie
– polityka zagraniczna Włoch
– znaczenie zbliżenia politycznego Włoch, Niemiec i Japonii
– wojna domowa w Hiszpanii i jej kontekst międzynarodowy
– okoliczności Anschlussu Austrii – polityka ustępstw Zachodu wobec Niemiec – 



konferencja w Monachium i jej następstwa
– Europa w przededniu wojny – aneksja Czechosłowacji, zajęcie Kłajpedy przez III Rzeszę
– znaczenie terminów: remilitaryzacja, Anschluss, państwa osi, appeasement, aneksja
– postacie historyczne: Francisco Franco, Neville Chamberlain 

Powtórzenie wiadomości i sprawdzian z rozdziału VI
Rozdział VII: Polska w okresie międzywojennym

1. Odrodzenie 
Rzeczypospolitej

– sytuacja ziem polskich pod koniec I wojny światowej
– powstanie lokalnych ośrodków polskiej władzy: Polskiej Komisji Likwidacyjnej w 
Krakowie, Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu i
Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie
– powrót J. Piłsudskiego z Magdeburga i przejęcie władzy 
– powołanie i pierwsze reformy rządów J. Moraczewskiego i I.J. Paderewskiego
– początki odbudowy państwowości polskiej – trudności w unifikacji państwa
– znaczenie terminów: Naczelnik Państwa, unifikacja
– postacie historyczne: Ignacy Daszyński, Jędrzej Moraczewski

2. Walka o granicę 
wschodnią

– spór o kształt odrodzonej Polski  – koncepcje granic i koncepcje państwa R. 
Dmowskiego i J. Piłsudskiego
– konflikt polsko-ukraiński o Galicję Wschodnią
– wojna polsko-bolszewicka (wyprawa na Kijów, Bitwa Warszawska, pokój w Rydze i jego 
postanowienia)
– problem Litwy Środkowej, „bunt” gen. L. Żeligowskiego i jego skutki
– znaczenie terminów: koncepcja inkorporacyjna, koncepcja federacyjna, Orlęta 
Lwowskie, „cud nad Wisłą”, linia Curzona, bunt Żeligowskiego
– postacie historyczne: Symon Petlura, Wincenty Witos, Tadeusz Rozwadowski, Lucjan 
Żeligowski

3. Kształtowanie się
granicy zachodniej i
południowej

– przebieg i skutki powstania wielkopolskiego
– zaślubiny z morzem i odzyskanie Pomorza przez Polskę
– przyczyny, przebieg i skutki I i II powstania śląskiego
– wyniki plebiscytu na Górnym Śląsku
– wyniki plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu
– konflikt z Czechosłowacją o Śląsk Cieszyński
– znaczenie terminów: Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym 
Śląsku, plebiscyt, Polski Komisariat Plebiscytowy
– postacie historyczne: Józef Dowbor-Muśnicki, Wojciech Korfanty

4. Rządy 
parlamentarne 

– postanowienia małej konstytucji z 1919 r.
– ustrój II Rzeczypospolitej w świetle konstytucji marcowej z 1921 r.
– elekcja G. Narutowicza na prezydenta i jego zabójstwo
– rząd W. Grabskiego i jego reformy
– polska scena polityczna przed zamachem majowym
– charakterystyka rządów parlamentarnych w latach 1919–1926
– znaczenie terminów: sejm ustawodawczy, mała konstytucja, konstytucja marcowa, 
kontrasygnata, Zgromadzenie Narodowe, system parlamentarny, czynne i bierne prawo 
wyborcze
– postacie historyczne: Gabriel Narutowicz, Stanisław Wojciechowski

5. Zamach majowy 
i rządy sanacji

– przyczyny i przejawy kryzysu rządów parlamentarnych w II Rzeczypospolitej
– przebieg i skutki zamachu majowego



– wybór I. Mościckiego na prezydenta
– wzmocnienie władzy wykonawczej poprzez wprowadzenie noweli sierpniowej i 
konstytucji kwietniowej z 1935 r.
– stosunek rządów sanacyjnych do opozycji politycznej (proces brzeski, wybory brzeskie)
– śmierć J. Piłsudskiego i rywalizacja o władzę w obozie sanacji
– polski autorytaryzm na tle europejskim
– znaczenie terminów: przewrót majowy, piłsudczycy, sanacja, autorytaryzm, nowela 
sierpniowa, rządy pułkowników, BBWR, Centrolew, wybory brzeskie, proces brzeski, 
konstytucja kwietniowa
– postacie historyczne: Ignacy Mościcki, Walery Sławek, Władysław Sikorski

6. Gospodarka II 
Rzeczypospolitej

– problemy gospodarki II RP (różnice w rozwoju gospodarczym ziem polskich, trudności w
ich integracji, podział na Polskę A i B)
– reforma rolna w okresie międzywojennym – oczekiwania, trudności i stopień realizacji
– reformy gospodarcze dwudziestolecia międzywojennego – reformy W. Grabskiego 
(walutowa) i E. Kwiatkowskiego (budowa COP)
– wielki kryzys gospodarczy w Polsce
– znaczenie terminów: magistrala węglowa, reforma walutowa, reforma rolna, Centralny
Okręg Przemysłowy
– postać historyczna: Eugeniusz Kwiatkowski

7. Społeczeństwo 
odrodzonej Polski

– struktura społeczna, narodowościowa i wyznaniowa II Rzeczypospolitej
– polityka II Rzeczypospolitej wobec mniejszości narodowych
– rozwój szkolnictwa w II Rzeczypospolitej
– znaczenie terminów: asymilacja narodowa, asymilacja państwowa, getto ławkowe, 
numerus clausus, analfabetyzm

8. Osiągnięcia II 
Rzeczypospolitej

– osiągnięcia polskiej nauki (filozofia, matematyka, chemia)
– dorobek i twórcy polskiej kultury w dwudziestoleciu międzywojennym (literatura, 
poezja, malarstwo, architektura)
– rozwój polskiej kinematografii
– postacie historyczne: Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Florian Znaniecki, Tadeusz 
Kotarbiński, Stefan Żeromski, Władysław Reymont, Zofia Nałkowska, Maria Dąbrowska, 
Witold Gombrowicz, Bruno Schulz, Julian Tuwim, Stanisław Ignacy Witkiewicz

Klasa ósma
ROZDZIAŁ IV: POLSKA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

1. Początki władzy komunistów 
w Polsce

Nowa Polska
Przesiedlenia ludności
Postawy polskiego społeczeństwa
Referendum ludowe
Sfałszowane wybory

TSW – Jak Polacy zajmowali Ziemie 
Odzyskane?

Przejmowanie kontroli
Napływ osadników
Zagospodarowywanie Ziem Odzyskanych
Sami swoi

2. Opór społeczny wobec komunizmu Początek terroru
Podziemie antykomunistyczne



Represje komunistyczne
Jak ujawniano kulisy bezpieki?

3. Powojenna odbudowa Zniszczenia wojenne
Zagospodarowanie Ziem Odzyskanych
Reforma rolna
Nacjonalizacja przemysłu i handlu
Plan trzyletni

4. Polska 
w czasach stalinizmu

Powstanie PZPR
Przemiany gospodarczo-społeczne
Próba kolektywizacji
Stalinizm w Polsce
Socrealizm
Konstytucja stalinowska 1952 roku
Walka z Kościołem katolickim

5. Polski Październik PRL po śmierci Stalina
Spory wewnętrzne w PZPR
Poznański Czerwiec
Początki rządów Gomułki

6. PRL w latach 1956–1970 Mała stabilizacja
Spór z Kościołem
Początek opozycji
Marzec 1968 r.
Grudzień 1970 r.

7. Polska w latach 70. XX wieku „Druga Polska” Edwarda Gierka
Rozwój na kredyt
Niepowodzenia gospodarcze
„Propaganda sukcesu”
Nowelizacja konstytucji

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU IV
ROZDZIAŁ V: UPADEK KOMUNIZMU
1. Początki opozycji demokratycznej w 
Polsce

Czerwiec 1976 roku
Powstanie opozycji
Rozwój opozycji
Papież w Polsce

2. Powstanie „Solidarności” Strajki sierpniowe
Utworzenie NSZZ „Solidarność”
I Zjazd NSZZ „Solidarność”
Na drodze do konfrontacji

3. Stan wojenny i schyłek PRL Wprowadzenie stanu wojennego
Świat wobec sytuacji w Polsce
Reakcja społeczeństwa
Opozycja antykomunistyczna poza „Solidarnością”
Ostatnie lata PRL

TSW – Jak Pomarańczowa Alternatywa
walczyła z komunizmem?

Początki Pomarańczowej Alternatywy
Po co robić happeningi?
We Wrocławiu
Działalność po Okrągłym Stole

4. Rozpad bloku wschodniego Kryzys ZSRS i zmiana sytuacji międzynarodowej
Próby reform w ZSRS



Jesień Ludów
Rozpad ZSRS

5. Początek III Rzeczypospolitej Geneza Okrągłego Stołu
Okrągły Stół
Wybory czerwcowe
Budowa III Rzeczypospolitej

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU V
ROZDZIAŁ VI: POLSKA I ŚWIAT W NOWEJ EPOCE
1. Europa po rozpadzie ZSRS 1. Europa na przełomie XX i XIX wieku

2. Rosja w nowej rzeczywistości
3. Wojna w Czeczenii
4. Wojna w Jugosławii

TSW – Terroryzm w walce o niepodległość1. Pierwsze zamachy
2. Śmierć w teatrze
3. Atak na szkołę

2. Konflikty na świecie po 1989 roku 1. Daleki Wschód
2. Kraje afrykańskie
3. Współczesne konflikty na świecie
4. Konflikt palestyńsko-izraelski
5. Wojna z terroryzmem

3. Polska w latach 90. XX w. 1. Reformy gospodarcze
2. Koszty społeczne

transformacji ustrojowej
3. Rozpad obozu solidarnościowego
4. Sytuacja wewnętrzna Polski
5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

4. Polska w NATO i EU 1. Polityka zagraniczna
2. Polska droga do UE
3. Polskie społeczeństwo wobec Unii
4. Polska w strukturach NATO
5. Polska w wojnie z terroryzmem

5. Świat w erze globalizacji 1. Globalizacja
2. Rewolucja informacyjna
3. Kultura masowa
4. Globalna wioska czy globalne miasto?
5. Współczesne migracje


