
KLASA  VII  

 
Dział I. Europa po Kongresie Wiedeńskim . 

1. Znam datę kongresu wiedeńskiego oraz jego główne postanowienie . 

2. Znam przyczyny i skutki rewolucji przemysłowej na przełomie XVIII/XIX wieku  

3.Wymieniam wynalazki XVIII/XIX wieku  

4.Znam nowe idee  polityczne  

5.Potrafię opisać przyczyny , wydarzenia  i skutki Wiosny Ludów  

 

Dział II. Po upadku Księstwa Warszawskiego . 

1.Znam podział ziem polskich po kongresie wiedeńskim  

2. Opisuję sytuację ziem polskich pod zaborami  

3.Znam przyczyny i skutki powstania listopadowego  

4.Wymieniam główne obozy polityczne powstałe na emigracji ,przedstawicieli i programy . 

5.Znam przyczyny i skutki powstania krakowskiego i rabacji galicyjskiej  

6.Znam przyczyny , przebieg i skutki Wiosny Ludów . 

7. Opisuję rozwój kultury polskiej pod zaborami  

 

Dział  III.  Europa i świat po Wiośnie Ludów  

1.Wymieniam przyczyny , przebieg i skutki wojny secesyjnej  

2.Potrafię opisać przebieg Zjednoczenia Włoch i Niemiec  

3. Wymieniam przyczyny i skutki kolonializmu  

4. Wymieniam przyczyny i skutki rozwoju ruchu robotniczego i ruchu kobiet ( emancypacja ) 

5. Potrafię opisać postęp techniczny oraz zmiany cywilizacyjne na przełomie XIX i XX wieku 

6.Opisuję rozwój kultury , sztuki i sportu na przełomie XIX i XX wieku 

 

 Dział IV .Ziemię polskie po Wiośnie Ludów . 

1.Opisuję życie Polaków pod zaborami po Wiośnie Ludów . 

2. Podaje przyczyny , przebieg i skutki powstania styczniowego . 

3.Opisuję życie codzienne Polaków po powstaniu styczniowym. 

4.Wymieniam i opisuję nowe ruchy polityczne na ziemiach polskich . 

5.Omawiam znaczenie rewolucji w Rosji  w latach 1905-1905 dla ziem polskich . 

6.Wiem jakie orientacje polityczne dominowały w Polsce przed I wojną światową  

7. Opisuję rozwój polskiej  kultury , sztuki pod zaborami  na przełomie XIX i XX wieku 

 

 Dział V . I wojna światowa . 

1. Wymieniam przyczyny i skutki wybuchu I wojny światowej 

2. Umiem wymienić bloki i państwa walczące w I wś 

3. Umiem wymienić nowe rodzaje broni użyte podczas wojny 

4.Znam zaangażowanie polskich jednostek wojskowych  stojących po stronie ententy   

5. Opisuję ważne postaci związane ze sprawą polską podczas wojny  

6. Wymieniam przyczyny i skutki rewolucji w Rosji w 1917 roku  

7.Opisuję stanowisko państw zaborczych wobec Polski na początku wojny 

8. Znam stanowisko państw ententy po wojnie wobec sprawy  polskiej   

 

Dział VI. Świat w okresie międzywojennym . 

1.Wiem jakie postanowienia zostały zawarte w traktacie wersalskim . 

2.Znam przyczyny i skutki wprowadzenia rządów faszystowskich we Włoszech i Niemczech 

3. Opisuję postać Adolfa Hitlera , Benito Mussoliniego i Józefa Stalina oraz ich rządy  

4. Opisuję kulturę okresu międzywojennego 

5.Opisuję politykę wewnętrzną i zewnętrzną  Hitlera po dojściu do władzy  w Niemczech  

 



Dział VII. Polska w okresie międzywojennym  

1.Znam okoliczności odrodzenia niepodległej Polski . 

2.Wymieniam ośrodki polityczne po odzyskaniu niepodległości  

3. Znam przyczynę ,przebieg i skutek walk Polaków o granicę wschodnią . 

4.Opisuję przebieg działań związanych z kształtowaniem się granicy zachodniej i 

południowej  

5.Opisuję ustrój polityczny państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości  

6.Potrafi,ę podać przyczyny i skutki zamachu majowego  

7.Wiem jakie znaczenie dla odrodzonej Polski miał Józef Piłsudski  

8.Wymieniam osiągnięcia II RP w dziedzinie gospodarki  

9. Podaje osiągnięcia polskiej nauki i techniki   

10. Wiem jakie położenie miała Polska w Europie po zakończeniu I wojny światowej 

11Znam żądanie Niemiec wobec Polski w przededniu wojny  

12.Znam sojuszników Polski oraz ich politykę prowadzoną wobec niej . 


