
KLASA VI 
 

Dział I Walka o odzyskanie niepodległości  

1.Potrafię podać przyczyny i skutki utworzenie Legionów polskich we Włoszech  

2.Potrafię wymienić daty i nazwiska związane z powstaniem Legionów  

3.Potrafię wymienić przyczyny i skutki powstania listopadowego  

4. Potrafię podać nazwiska oraz daty związane z powstaniem listopadowym  

5. Potrafię podać przyczyny i skutki wielkiej emigracji  

6. Potrafię podać datę Wielkiej emigracji oraz nazwiska ludzi , którzy się na nią udali  

7. Potrafię wymienić przyczyny i skutki powstania styczniowego 

8. Potrafię podać nazwiska oraz daty związane z powstaniem styczniowym 

 

Dział II Pod zaborami  

1. Potrafię opisać życie ludzi pod zaborami  

2. Znam politykę zaborcy wobec Polaków pod zaborami  

3. Potrafię wyjaśnić przyczyny i skutki rewolucji przemysłowej 

4.Potrafie wymienić i opisać wynalazki końca XVIII/XIX wieku oraz ich twórców  

 

Dział III Odrodzenie państwa polskiego 

1. Potrafię podać przyczyny i skutki wybuchu I wojny światowej  

2. znam datę początku o końca I w.ś 

3. Wymieniam państwa biorące udział w I w.ś  

4.Znam koncepcję odbudowy Polski po wojnie  

5. Omawiam działalność Jozefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego 

6.Znam okoliczności i datę powstania państwa Polskiego 

7.Znam koncepcję nowych granic  

8.Potrafię wyjaśnić co się wydarzyło 1920 roku 

 9.Potrafie wymienić problemy polski po I wojnie światowej  

10. Znam przykłady reform przeprowadzonych w okresie międzywojennym  

11.Wiem jakie mniejszości zamieszkiwały Polskę 

 

Dział IV Świat między wojnami  

1.Znam przyczyny i skutki dojścia do władzy Bolszewików w Rosji 

2. Umiem podać datę powstania ZSRR 

3.Potrafię opisać postać Józefa Stalina  

4. Znam przyczyny i skutki dojścia do władzy Hitlera w Niemczech  

5. Znam plany Hitlera wobec Europy i świata  

6.Potrafię opisać postać Adolfa  

7. Wiem dlaczego Hitler był niezadowolony z postanowień Traktatu wersalskiego 

 

Dział V II wojna światowa  

1. Znam przyczyny wybuchu II wojny światowej 

2. Omawiam politykę przywódców paostw totalitarnych 

3. Znam okoliczności wybuchu wojny 

4.Omawiam przebieg „kampanii wrześniowej” 

5. Wskazuje skutki klęski Polski 

6. Omawiam przebieg walk na froncie zachodnim oraz wschodnim 

7. Omawiam walki na Dalekim Wschodzie 

8.  Omawiam udział Polaków w walkach na wszystkich frontach II wojny światowej 

9. Potrafię omówić sytuację Polaków pod okupacjami niemiecką i radziecką 

10. Wiem czym był Holokaust 



Dział VI Polska Rzeczpospolita Ludowa  

1. Znam skutki II  wojny 

2. Wiem czym była Zimna Wojna 

3. Wiem jak wyglądał podział świata po II wojnie światowej  

4.Wiem jak zmieniły się granice Polski 

5. Znam reformy gospodarcze przeprowadzone w Polsce po wojnie 

6. Wiem na czym polegały rządy komunistyczne w Polsce 

7.Wiem co to  był PRL 

8. Omawiam charakter rządów komunistycznych w Polsce 

9.Wiem co to  były PGRy 

10 Omawiam reformy przeprowadzone w Polsce po 1945 roku  

11. Wiem kiedy powstała Solidarność  

12. Znam główne postulaty solidarności oraz jej przedstawicieli  

13. Wiem jaka rolę odegrał kościół w okresie komunizmu  

14. Potrafię opisać postać zasłużoną dla Polaków Jana Pawła II 

 

Dział VII Współczesna Polska  

1. Wiem co stało się w roku 1989 

2, Znam przyczyny przemian które zaszły po 1989 roku 

3. Wiem czym był Okrągły Stół 

4. Znam reformy w Polsce po 1989 rok 

5.wymieniam prawa i obowiązki obywatela zawarte w konstytucji RP 

6.Potrafie opisać życie Polaków w III RP 

7. Wiem czym jest Unia Europejska 

8. Wiem na czym polega integracja 

9. Wymieniam korzyści wynikające z członkowstwa Polski  w UE 

 

Dział VIII Problemy ludzkości  

1. Wiem na czym polega rewolucja naukowo techniczna 

2. Omawiam największe ostatnie osiągnięcia człowieka 

3. Wskazuje zalety i wady postępu technologicznego 

4.Wiem czym jest Internet 

5. Znam zalety i wady powszechnej komputeryzacji 

6. Potrafię umiejętnie i odpowiedzialnie korzystać z internetu  

7. Znam różne problemy współczesnego świata 

8. Omawiam podział świata na bogatą Północ i biedne Południa 

9. Znam organizacje udzielające pomocy 

10. Wiem jak walczyć z problemami światowymi 

11. Wskazuje współczesne konflikty i ich miejsca 

12. Omawiam przyczyny konfliktów 

13. Potrafię zaproponować  sposoby rozwiązania konfliktów  

 

 


