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WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM Z HISTORII NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

Nauczyciel: Paulina Kotkowska 

 

ZAKRES 

TEMATYCZNY 

PODSTAWOWE 

(P) 

PONADPODSTAWOWE 

(PP) 

Europa po kongresie 

wiedeńskim 

- zna daty obrad kongresu 

- potrafi wymienić najważniejsze 

postanowienia 

- zna członków Świętego Przymierza 

- wyjaśnia pojęcia: legitymizm, 

równowaga sił, restauracja 

- zna postanowienia kongresu 

odnośnie do ziem polskich 

- rozumie określenie „tańczący 

kongres” 

- rozumie znaczenie postanowień 

kongresu dla sytuacji Polaków 

- porównuje okres napoleoński i epokę 

restauracji 

- wskazuje rolę Świętego Przymierza dla 

utrzymania porządku w Europie 

Nowe prądy i idee – 

liberalizm, 

konserwatyzm 

i romantyzm 

- wymienia idee oraz prądy polityczne i 

kulturowe początku XIX w. 

- wymienia polskich i europejskich 

twórców epoki romantyzmu 

- wyjaśnia pojęcia: liberalizm, 

konserwatyzm, romantyzm 

- podaje przykłady obecności idei 

liberalizmu i konserwatyzmu w życiu 

politycznym Europy 

- udowadnia wpływ idei romantycznych 

na działanie ruchów wolnościowych 

w Europie 

Gospodarka, kultura 

i oświata w 

Królestwie 

Polskim 

 

- rozumie pojęcia: Królestwo Polskie, 

Wielkie Księstwo Poznańskie, Galicja, 

autonomia, monarchia konstytucyjna 

- wskazuje na mapie: Galicję,  

Królestwo Polskie, Wielkie 

Księstwo Poznańskie, Rzeczpospolitą 

Krakowską 

- opisuje sytuację polityczną 

Królestwa Polskiego 

- rozumie znaczenie oświaty, kultury i 

gospodarki dla utrzymania polskości w 

zaborze rosyjskim 

- opisuje rolę Ksawerego Druckiego-

Lubeckiego w życiu gospodarczym 

Królestwa Polskiego 

Sytuacja polityczna 

Królestwa Polskiego 

- opisuje antypolskie działania cara 

Mikołaja I 

- wymienia organizacje opozycyjne 

działające w Królestwie Polskim 

- wie, kim byli i jaki cel stawiali sobie 

tzw. kaliszanie 

- wymienia twórców nielegalnej i legalnej 

opozycji w Królestwie Polskim i 

charakteryzuje jej cele 

- rozumie różnice między celami 

politycznymi różnych nurtów opozycji 

w Królestwie Polskim 

Wybuch powstania 

listopadowego 

 

 

- zna datę wybuchu powstania 

- wymienia dyktatorów powstania 

- opisuje wybuch i przebieg powstania 

- rozróżnia postawy Polaków wobec 

wybuchu powstania 

- wskazuje międzynarodowe 

uwarunkowania wybuchu powstania 

 

Wojna polsko-

rosyjska 1831 r. 

 

- wie, kiedy wybuchło i kiedy upadło 

powstanie 

- wskazuje miejsca największych bitew 

- wskazuje na mapie tereny, na których 

rozgrywały się walki w okresie wojny 

polsko-rosyjskiej 

- charakteryzuje różne postawy polskich 

polityków wobec powstania i kwestii 

uwłaszczenia chłopów 

- wyjaśnia przyczyny upadku powstania 

 

Ziemie polskie po 

upadku powstania 

listopadowego 

- zna pojęcia: „noc paskiewiczowska”, 

germanizacja, praca organiczna, 

powstanie krakowskie, rabacja, rzeź 

galicyjska 

- wymienia represje skierowane 

przeciw powstańcom 

- zna postacie Hipolita Cegielskiego i 

Edwarda Dembowskiego 

- dostrzega różnice w położeniu Polaków 

w trzech zaborach 

- omawia wpływ powstań na politykę 

państw zaborczych wobec Polaków i na 

stosunki między zaborcami 

 

Wielka Emigracja 

 

 

- rozumie pojęcie emigracja 

- wskazuje na mapie państwa, do 

których udali się polscy uchodźcy po 

powstaniu listopadowym 

- wymienia twórców kultury polskiej 

na emigracji 

- charakteryzuje programy polskich 

obozów politycznych na emigracji 

- rozumie, dlaczego niektóre dzieła 

polskiej kultury mogły zostać 

upublicznione jedynie na emigracji, a nie 

w kraju pod zaborami 

Wiosna Ludów w 

Europie 

- rozumie pojęcie Wiosna Ludów 

- zna datę wybuchu Wiosny Ludów  

- dostrzega i opisuje różnice między 

przyczynami Wiosny Ludów na rożnych 
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-zna postać Józefa Bema 

- wie, w których krajach Polacy brali 

udział w walkach w okresie Wiosny 

Ludów 

obszarach europejskich 

 

Epoka żelaza pary 

i węgla – rewolucja 

przemysłowa i jej 

skutki 

- wymienia główne wynalazki XIX w.  

- rozumie pojęcia: skok demograficzny, 

fabryka, rewolucja przemysłowa 

- opisuje rozwój gospodarczy 

i demograficzny przełomu XVIII i XIX  

- wskazuje kraje, w których następował 

najszybszy rozwój gospodarczy 

- rozumie znaczenie wprowadzania 

maszyn dla rozwoju gospodarczego 

i demograficznego 

- omawia znaczenie rewolucji 

przemysłowej dla pozycji i rozwoju 

wybranych państw 

Świat staje się 

współczesny – 

przemiany w życiu 

społecznym 

i politycznym 

- rozumie pojęcia: robotnicy, burżuazja, 

społeczeństwo masowe, monarchia 

konstytucyjna, socjalizm 

- zna postać Karola Marksa 

- dostrzega i analizuje skutki różnic 

społecznych w XIX w. 

- opisuje wpływ zmian, które zaszły w 

XIX-wiecznej organizacji państwa, na 

dzisiejsze życie polityczne 

Zjednoczenie Włoch 

 

- zna datę zjednoczenia 

- wie kim był Camillo Caovura i 

Giuseppe Garibaldiego 

- omawia etapy jednoczenia Włoch 

- wymienia ważniejsze przyczyny 

- dostrzega wpływ idei romantycznych w 

procesie jednoczenia Włoch 

Zjednoczenie 

Niemiec 

 - zna datę zjednoczenia 

- wie kim był Otton von Bismarck 

- omawia etapy jednoczenia  

- wymienia ważniejsze przyczyny 

- wyjaśnia, dlaczego właśnie Prusy stały 

się państwem, które zjednoczyło Niemcy 

- wymienia przyczyny i skutki wojen  

prowadzonych przez Prusy z Austrią i 

Francją 

 Wojna secesyjna 

w Stanach 

Zjednoczonych. 

 

 

-  rozumie znaczenie pojęć: abolicja, 

secesja, wojna secesyjna, segregacja 

rasowa 

- zna postać Abrahama Lincolna 

- wskazuje na mapie Północ i Południe 

USA oraz  opisuje różnice pomiędzy 

tymi obszarami 

- wskazuje trwające do dziś 

konsekwencje amerykańskiego 

niewolnictwa oraz wojny secesyjnej 

- uzasadnia wpływ wojny secesyjnej na 

rozwój USA 

- wyjaśnia, dlaczego pod koniec XIX w. 

USA stały się mocarstwem 

 Kolonializm w XIX 

wieku 

 

 

 - wskazuje na mapie obszary, które 

były w XIX w. obiektem ekspansji 

kolonialnej 

- wymienia mocarstwa kolonialne 

- zna pojęcie kolonializm  

- analizuje pozytywne i negatywne skutki 

kolonializmu 

Królestwo Polskie 

przed powstaniem 

styczniowym 

- rozumie pojęcia: manifestacja, Biali, 

Czerwoni 

- wie, na czym polegała „odwilż 

posewastopolska 

- zna postać Aleksandra 

Wielopolskiego 

- rozumie wpływ stosunków 

międzynarodowych na sytuację 

Królestwa Polskiego 

 

Powstanie 

styczniowe 

-wyjaśnia pojęcia: branka, wojna 

partyzancka 

-wie, kiedy wybuchło powstanie 

styczniowe 

- zna postać R. Traugutta 

- porównuje walki z okresu dwóch 

powstań – listopadowego i styczniowego 

Upadek powstania 

i represje rosyjskie 

wobec Polaków 

- wymienia główne represje rosyjskie 

stosowane wobec Polaków po upadku 

powstania styczniowego 

- podaje przyczyny klęski powstania 

styczniowego 

Walka o polskość 

w zaborze rosyjskim 

 

 - zna pojęcia: rusyfikacja, Uniwersytet 

Latający 

- wskazuje na mapie obszar zaboru 

rosyjskiego 

- wymienia formy rusyfikacji Polaków 

stosowane przez carat 

- opisuje postawy Polaków po powstaniu 

styczniowym 

- opisuje funkcjonowanie szkolnictwa 

zaboru rosyjskiego w okresie nasilonej 

rusyfikacji 

Zabór pruski w 

okresie 

popowstaniowym – 

walka z germanizacją 

 

-rozumie pojęcia: germanizacja,. 

Kulturkampf, rugi pruskie, strajk 

szkolny 

- wie, gdzie miał miejsce najsłynniejszy 

strajk szkolny w zaborze pruskim 

- zna postacie Michała Drzymały i 

-przedstawia rolę Kościoła katolickiego w 

walce z germanizacją 

-porównuje sytuację Polaków w zaborze 

pruskim i rosyjskim w dziedzinach 

gospodarki i kultury 
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Hipolita Cegielskiego 

Autonomia galicyjska  

 

 

- rozumie pojęcia: autonomia, 

monarchia dualistyczna, nędza 

galicyjska 

- wymienia narodowości, które żyły w 

Galicji 

- przedstawia sytuację gospodarczą 

zaboru austriackiego 

- opisuje konflikty narodowościowe w 

Galicji 

Kultura polska 

w 2. połowie XIX 

wieku 

 

- wymienia najważniejszych pisarzy 

polskich okresu pozytywizmu oraz 

twórców kultury okresu Młodej Polski 

- zna postać Jana Matejki 

- charakteryzuje poglądy pozytywistów 

- przedstawia znaczenie kultury dla 

utrzymania polskości 

 Wynalazki przełomu 

XIX i XX wieku 

 

- wymienia najważniejsze wynalazki 

przełomu XIX i XX w. 

- zna termin „epoka pary” 

- opisuje znaczenie osiągnięć 

technicznych: elektryczności, telefonu, 

samochodu itd. 

- analizuje wpływ wynalazków na rozwój 

produkcji masowej i coraz większą 

dostępność różnych towarów 

Przełom XIX i XX 

wieku – narodziny 

kultury masowej, 

przemiany w sztuce 

- wie, co oznacza określenie „piękna 

epoka” 

- opisuje życie codzienne w „pięknej 

epoce 

- opisuje cechy charakterystyczne dzieł 

impresjonistycznych i secesyjnych 

-opisuje masowość kultury przełomu XIX 

i XX 

Partie polityczne na 

ziemiach polskich w 

XIX wieku 

 

-wymienia główne nurty polityczne na 

ziemiach polskich 

- rozumie skróty: PPS, endecja 

- przyporządkowuje postacie Romana 

Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego do 

odpowiednich partii politycznych 

- wskazuje genezę poszczególnych 

polskich nurtów politycznych i dostrzega 

ich powiązania z tendencjami 

ogólnoświatowymi 

 

Rewolucja 1905 roku 

w Rosji i zaborze 

rosyjskim 

- zna datę: 1905 r. 

- zna pojęcie strajk generalny, „krwawa 

niedziela” 

 

- omawia związek między rewolucją 1905 

r. w Rosji a rewolucją na ziemiach 

polskich, dostrzega powiązania 

 

Powstanie 

trójprzymierza 

i trójporozumienia 

 

 

- wymienia i wskazuje na mapie 

członków trójprzymierza 

i trójporozumienia, 

-rozumie pojęcia: ententa, państwa 

centralne 

- wie, dlaczego doszło do konfliktów 

zbrojnych na Bałkanach 

- analizuje i omawia działania, dzięki 

którym Niemcy stały się najsilniejszym 

państwem w Europie 

Polacy wobec 

zbliżającej się wojny 

 

- wymienia orientacje polityczne 

kształtujące się na ziemiach polskich 

przed wybuchem I wojny światowej 

- wskazuje przywódców politycznych 

poszczególnych orientacji 

- wymienia polskie organizacje 

paramilitarne, które powstały przed I 

wojną światową 

- wskazuje przyczyny podziału 

społeczeństwa polskiego na dwie 

orientacje przed wybuchem I wojny 

światowej 

Wybuch I wojny 

i działania wojenne 

w latach 1914–1917 

 

 

- wie, kiedy wybuchła I wojna 

światowa 

- wymienia kraje walczące w I wojnie 

światowej i wskazuje je na mapie 

- podaje bezpośrednią przyczynę 

wybuchu wojny 

- rozumie pojęcie wojna pozycyjna 

- charakteryzuje wpływ techniki wojennej 

na przebieg działań militarnych 

– uzasadnia światowy charakter działań 

wojennych w latach 1914–1917 

 

Rewolucja lutowa 

i przewrót 

bolszewicki w Rosji 

 

 - wskazuje na mapie Rosję 

- wie, kiedy doszło do rewolucji 

lutowej i przewrotu bolszewickiego 

- zna postacie Mikołaja II 

i Włodzimierza Lenina 

-opisuje metody sprawowania władzy 

przez Mikołaja II, Rząd Tymczasowy, 

oraz bolszewików 

 Sprawa Polska w 

okresie I wojny 

światowej 

 

 

- wymienia polskie formacje zbrojne 

biorące udział w I wojnie światowej 

- zna postacie Józefa Piłsudskiego i 

Ignacego Paderewskiego 

-zna pojęcie Akt 5 listopada 

 

-analizuje wpływ sytuacji 

międzynarodowej na sprawę polską w 

okresie I wojny światowej 

- rozumie znaczenie Aktu 5 listopada oraz 

orędzia prezydenta Wilsona dla sytuacji 

Polaków 

Zakończenie I wojny 

światowej 

-wskazuje państwo, które przyłączyło 

się do wojny w 1917 r. 

-wyjaśnia rolę USA w pokonaniu państw 

centralnych 
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- wie, kiedy zakończyła się I wojna 

światowa 

- wymienia państwa, które należały do 

obozu zwycięzców I wojny światowej 

- omawia przyczyny klęski państw 

centralnych, wskazując czynniki 

militarne, gospodarcze i demograficzne 

- rozumie znaczenie klęski państw 

centralnych dla sprawy polskiej 

 Odzyskanie 

niepodległości przez 

Polskę w 1918 r. 

 

- wie, kiedy Polska odzyskała 

niepodległość 

-wie, kto został naczelnikiem państwa 

polskiego w 1918 r 

 - omawia wpływ sytuacji 

międzynarodowej na możliwości 

odzyskania niepodległości przez Polskę 

 


