
Treści z podstawy programowej z historii

Klasa IV
4. Czas w historii  - lekcja powtórzeniowa
5. Obliczanie czasu w historii – sprawdzian wiadomości
4. Józef Wybicki i hymn Polski

– losy Polaków po upadku Rzeczypospolitej
– Legiony Polskie we Włoszech i panujące w nich zasady
– generał Jan Henryk Dąbrowski i jego rola w utworzeniu Legionów Polskich
– Józef Wybicki – autor Mazurka Dąbrowskiego
– znaczenie słów Mazurka Dąbrowskiego
– Mazurek Dąbrowskiego hymnem Polski
– znaczenie terminów: emigracja, legiony, hymn państwowy

5. Romuald Traugutt i powstanie styczniowe 

– 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
– znaczenie terminów: zabór rosyjski, działalność konspiracyjna, branka, wojna partyzancka, dyktator, zesłani

Klasa V

Rozdział V. 
Społeczeństwo średniowiecza – lekcja powtórzeniowa.
Społeczeństwo średniowiecza - sprawdzian
Rozdział VI. Polska pierwszych Piastów
l. Zanim powstała Polska 
 najstarsze osadnictwo na ziemiach polskich w świetle wykopalisk archeologicznych 
 gród 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, Swaróg, Perun, Świętowit, 
plemię, Państwo Wielkomorawskie, Wiślanie, Polanie 
 postaci historyczne: święty Cyryl i święty

2. Mieszko I i początki Polski
 rozwój państwa Polan
 dynastia Piastów
 panowanie Mieszka I
 małżeństwo Mieszka z Dobrawą
 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 
 powstanie niezależnej organizacji na ziemiach polskich
 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
 Kraków stolicą państwa
 polityka zagraniczna Bolesława Śmiałego
 koronacja Bolesława Śmiałego
 konflikt króla z biskupem Stanisławem i jego skutki
 terminy: insygnia królewskie
 postaci historyczne: Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Śmiały, biskup Stanisław

Klasa VI
Rozdział V.
 Upadek Rzeczypospolitej- lekcja powtórzeniowa
Upadek Rzeczypospolitej-sprawdzian
Rozdział VI. Rewolucja francuska i okres napoleoński
1. Rewolucja francuska
– sytuacja we Francji przed wybuchem rewolucji burżuazyjnej
– stany społeczne we Francji
– wybuch rewolucji francuskiej
– uchwalenie Deklaracji praw człowieka i obywatela
– Francja monarchią konstytucyjną

2. Republika Francuska
– Francja republiką
– terror jakobinów
– upadek rządów jakobinów

Klasa VII
ROZDZIAŁ V
 Powtórzenie wiadomości- I wojna światowa
Sprawdzian wiadomości – I  wojna światowa

ROZDZIAŁ VI: ŚWIAT W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

1. Świat po I wojnie światowej
Ład wersalski
Zniszczenia i straty po I wojnie światowej
Nowy układ sił w Europie
Liga Narodów 
Wielki kryzys gospodarczy

1. Narodziny faszyzmu
Włochy po I wojnie światowe
Rządy faszystów we Włoszech
Nazizm
Republika weimarska
Przejęcie władzy przez Hitlera
Społeczeństwo III Rzeszy
Zbrodnie nazistów do 1939 roku
Faszyzm i autorytaryzm w innych państwach europejskich



2. ZSRS – imperium komunistyczne
Rozwój terytorialny Rosji Radzieckiej i ZSRS w okresie międzywojennym
Rządy Józefa Stalina
Propagandowy wizerunek Stalina
Gospodarka ZSRS
Zbrodnie komunistyczne do 1939 roku
Głód na Ukrainie
Relacje ZSRS––Niemcy do 1939 rok

Klasa VIII

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

2. Polski Październik.
PRL po śmierci Stalina
Spory wewnętrzne w PZPR
Poznański Czerwiec
Początki rządów Gomułki
3. PRL w latach 1956–1970
Mała stabilizacja
Spór z Kościołem
Początek opozycji
Marzec 1968 r.
Grudzień 1970 r.

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


