Temat
„Tańczący kongres”
i „100 dni
Napoleona”

Sprawa polska
na kongresie
wiedeńskim

Świat na początku
XIX wieku

Funkcjonowanie
systemu
wiedeńskiego

Powstanie
listopadowe

Wielka Emigracja

Zagadnienia
– geneza zwołania kongresu wiedeńskiego
– główni uczestnicy kongresu
– 100 dni Napoleona
– decyzje kongresu
– powstanie Świętego Przymierza
– znaczenie terminów: „tańczący kongres”, restauracja, legitymizm, równowaga sił,
Związek Niemiecki, Święte Przymierze, kodeks dyplomatyczny, ancien régime
– mocarstwa a sprawa polska
– powstanie Królestwa Polskiego
– Konstytucja Królestwa Polskiego
– nauka i oświata w Królestwie Polskim
– przemiany społeczno-gospodarcze na ziemiach polskich
– sytuacja Polaków na „ziemiach zabranych”
– powstanie Wielkiego Księstwa Poznańskiego
– Rzeczpospolita Krakowska i jej funkcjonowanie
– znaczenie terminów: Galicja, autonomia
– przemiany gospodarcze na świecie na początku XIX w. (uprzemysłowienie)
– przemiany społeczne i kształtowanie się ideologii społeczno-politycznych
– kwestia robotnicza
– romantyzm
– znaczenie terminów: uwłaszczenie chłopów, statek parowy, burżuazja przemysłowa,
robotnicy, zabezpieczenia socjalne, strajk, luddyści, związki zawodowe, czartyzm,
socjalizm utopijny, chemia rolna, pasteryzacja, mobilność społeczna, „zgniłe
miasteczka”
– konserwatyzm i liberalizm w I połowie XIX w.
– ruchy narodowe i rewolucyjne w Europie
– przemiany ustrojowe w Europie w I połowie XIX w.
– wojna o niepodległość Grecji
– rewolucje w Ameryce Łacińskiej
– znaczenie terminów: karbonaryzm, marksizm, anarchizm, Młoda Europa,
dekabryści, „żandarm Europy”, tajna policja, cenzura, rewolucja lipcowa,
reakcjonizm, leseferyzm, masoneria, burszowie, filhelleniści
– opozycja legalna w Królestwie Polskim
– działalność Waleriana Łukasińskiego
– geneza powstania listopadowego
– spisek w Szkole Podchorążych
– „noc listopadowa”
– problemy władz powstańczych
– ofensywa Iwana Dybicza
– wiosenna ofensywa polska
– klęska pod Ostrołęką
– upadek Warszawy
– przyczyny klęski powstania
– bilans powstania
– znaczenie terminów: opozycja legalna, konspiracja, kaliszanie, Towarzystwo
Filomatów, Towarzystwo Patriotyczne, detronizacja, Rząd Narodowy,
Wolnomularstwo Narodowe, Klub Patriotyczny, Rząd Tymczasowy
– Wielka Emigracja
– działalność Joachima Lelewela
– ugrupowania polityczne Wielkiej Emigracji, ich liderzy i programy
– działalność emisariuszy
– kultura polska na emigracji
– znaczenie terminów: Towarzystwo Demokratyczne Polskie, Hotel Lambert,
1

Ziemie polskie po
powstaniu
listopadowym

Wiosna Ludów
w Europie

Sprawa polska
w czasie Wiosny
Ludów

Wojna krymska
i jej skutki

Powstanie styczniowe

Biblioteka Polska, Komitet Narodowy Polski, Mały manifest, mesjanizm,
Centralizacja, Gromady Ludu Polskiego
– sytuacja w Królestwie Polskim po powstaniu listopadowym
– początki pracy organicznej w Wielkopolsce
– działalność spiskowa na ziemiach polskich w latach 1831–1846
– plan powstania w 1846 r.
– powstanie krakowskie
– rabacja galicyjska
– skutki powstania w 1846 r.
– znaczenie terminów: Statut organiczny, stan wyjątkowy, rusyfikacja, „noc
paskiewiczowska”, „noc flottwellowska”, germanizacja, praca organiczna, Bazar,
Kasyno Gostyńskie
– geneza Wiosny Ludów
– Wiosna Ludów we Francji
– początki rządów Ludwika Napoleona
– polityka zagraniczna i wewnętrzna Napoleona III
– Wiosna Ludów w krajach niemieckich
– parlament frankfurcki i jego działalność
– rewolucje w krajach włoskich
– powstanie węgierskie
– skutki Wiosny Ludów
– znaczenie terminów: rojaliści, republikanie, socjaliści, bonapartyści, II republika,
Komisja Luksemburska, warsztaty narodowe, II cesarstwo, parlament frankfurcki,
Wielkie Niemcy, Małe Niemcy, madziaryzacja, liberalizacja
– sytuacja na ziemiach polskich w przededniu Wiosny Ludów
– wybuch walk w Wielkopolsce
– wzrost polskiej świadomości narodowej na obszarach wcielonych do Prus
– Wiosna Ludów w Galicji
– Polacy w europejskiej Wiośnie Ludów
– skutki Wiosny Ludów dla sprawy polskiej
– znaczenie terminów: hasło „Za wolność waszą i naszą”, Komitet Narodowy Polski
– Turcja „chorym człowiekiem Europy”
– wybuch wojny krymskiej
– walki o Sewastopol
– pokój paryski i jego skutki
– sprawa polska w czasie wojny krymskiej
– odwilż posewastopolska w Cesarstwie Rosyjskim
– znaczenie terminów: Święte Przymierze, panslawizm, mir, ziemstwo
– odwilż posewastopolska na ziemiach polskich
– wzrost uczuć patriotycznych
– niepodległościowe stronnictwa polityczne
– działalność Aleksandra Wielopolskiego
– wybuch powstania styczniowego
– problem władz powstańczych
– charakter walk
– sprawa polska na arenie międzynarodowej
– dyktatura Romualda Traugutta
– upadek powstania
– bilans powstania
– znaczenie terminów: Towarzystwo Rolnicze, Biali, Czerwoni, branka, Rząd
Narodowy, żałoba narodowa, Dyrekcja Krajowa, Komitet Miejski, Ziemla i Wola,
Komitet Centralny Narodowy, millenerzy, lojalizm, Szkoła Główna, oczynszowanie,
Tymczasowy Rząd Narodowy, „żuawi śmierci”
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Stany Zjednoczone
w XIX wieku

Zjednoczenie Włoch

Bismarck
i powstanie
II Rzeszy

Gospodarka i
społeczeństwo
w II połowie
XIX wieku
Świat na przełomie
XIX i XX wieku

Kolonializm w XIX
wieku

– rozwój terytorialny USA
– kwestia Indian w polityce wewnętrznej Stanów Zjednoczonych
– przemiany gospodarczo- społeczne w USA
– problem niewolnictwa w USA
– wybór Abrahama Lincolna na prezydenta USA
– geneza wojny secesyjnej
– wojna secesyjna (1861–1865 r.)
– skutki polityczne, ekonomiczne i społeczne wojny secesyjnej
– znaczenie terminów: izolacjonizm, abolicjonizm, demokraci, republikanie, Unia,
Konfederacja (Skonfederowane Stany Ameryki Północnej), doktryna Monroe’a,
kompromis Missouri, wojna totalna, XIII poprawka
– polityka Camilla Cavoura
– wojna Francji i Piemontu z Austrią
– „wyprawa 1000 czerwonych koszul”
– powstanie Królestwa Włoch
– wcielenie do Włoch Wenecji i Rzymu
– powstanie Austro-Węgier
– znaczenie terminów: risorgimento, państwo dualistyczne, „więzień Watykanu”
– Otto von Bismarck i jego idee polityczne
– reformy gospodarcze i militarne w Królestwie Prus
– wojna z Danią w 1864 r. i jej skutki
– wojenna klęska Austrii w 1866 r.
– Związek Północnoniemiecki
– geneza wojny z Francją
– wojna z Francją i jej skutki
– II Rzesza – sytuacja ustrojowa
– polityka wewnętrzna Bismarcka
– polityka zagraniczna Bismarcka
– znaczenie terminów: Związek Północnoniemiecki, II Rzesza, kulturkampf, Związek
Niemiecki, depesza emska, III republika, Bundestag, Reichstag, „sojusz trzech
cesarzy”
– przemiany w rolnictwie
– rozwój przemysłu
– centralizacja kapitału
– przemiany społeczne
– znaczenie terminów: mechanizacja, elektryfikacja, monopolizacja, emigracja
zarobkowa, kartel, syndykat, trust, koncern
– zmiany cywilizacyjne
– rozwój medycyny i higieny
– zmiany w systemie oświaty
– emancypacja kobiet
– literatura i sztuka przełomu wieków
– znaczenie terminów: analfabetyzm, pozytywizm, la belle époque, fin de siècle,
skauting, realizm, impresjonizm, secesja, agencja prasowa, sufrażystki, SpołecznoPolityczna Unia Kobiet, deklaracja paryska, konwencja genewska,
I i II konferencja haska, naturalizm, symbolizm
– cele tworzenia kolonii
– kolonializm brytyjski i francuski
– inne państwa kolonialne
– imperializm amerykański i rosyjski
– Chiny i Japonia – różne drogi rozwoju
– konflikty kolonialne
– znaczenie terminów: kolonializm, wojny burskie, dominium, doktryna Monroe’a,
wojna opiumowa, „powstanie bokserów”, samuraj, epoka Meiji, protektorat, Zulusi,
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Nowe idee polityczne

Ziemie polskie
na przełomie XIX
i XX wieku

Powstanie polskich
partii politycznych

Rewolucja w 1905 r.

Napięcia
międzynarodowe

powstanie sipajów, szogun, Kompania Wschodnioindyjska, Legia Cudzoziemska,
powstanie tajpingów, polityka „otwartych drzwi”, dyplomacja dolarowa
– rozwój systemów demokratycznych w II połowie XIX w.
– konserwatyzm i liberalizm
– socjalizm, komunizm
– Komuna Paryska
– socjaldemokracja, chadecja, nacjonalizm
– znaczenie terminów: powszechne prawo wyborcze, Manifest komunistyczny,
socjalizm naukowy, proletariusze, walka klas, internacjonalistyczna rewolucja,
I Międzynarodówka, Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (SDPRR),
II Międzynarodówka, chrześcijańska demokracja, III republika, system kurialny,
Związek Komunistów, Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD), Partia Pracy,
narodnicy, eserowcy, anarchiści, reformiści, Rerum novarum, solidaryzm społeczny,
Gwardia Narodowa, komunardzi
– gospodarka i społeczeństwo polskie w Prusach
– polityka niemiecka wobec ludności polskiej
– postawy Polaków wobec władz pruskich
– sytuacja gospodarczo-społeczna w zaborze rosyjskim
– polityka rosyjska wobec Polaków
– Polacy w zaborze rosyjskim
– gospodarka i społeczeństwo w zaborze austriackim
– polityka władz austriackich wobec Galicji
– Polacy w Galicji wobec zaborcy
– znaczenie terminów: Komisja Kolonizacyjna, Hakata, praca organiczna, ruch
spółdzielczy, inteligencja, Kraj Przywiślański, lojaliści, pozytywiści warszawscy,
asymilacja, trójlojalizm, rugi pruskie, Ustawa kagańcowa, „nowela osadnicza”,
ustawa wywłaszczeniowa, Centralne Towarzystwo Gospodarcze, czytelnie ludowe,
Sejm Krajowy, Wydział Krajowy, Teka Stańczyka, krakowska szkoła historyczna
– powstanie masowych partii politycznych
– Ludwik Waryński i jego działalność
– początki działalności Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) i Socjaldemokracji
Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL)
– ruch narodowy i ruch ludowy
– znaczenie terminów: I Proletariat, Liga Polska, Liga Narodowa, endecja,
Narodowa Demokracja, Stronnictwo Ludowe, Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL),
PSL-Lewica, PSL-Piast, II Proletariat, Polska Partia Socjalno-Demokratyczna
Galicji i Śląska Cieszyńskiego (PPSD), „kasy oporu”, „program brukselski”,
Związek Młodzieży Polskiej „Zet”, ruch wszechpolski, „egoizm narodowy”, Związek
Robotników Polskich, Partia Socjaldemokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego,
Polska Partia Socjalistyczna zaboru pruskiego (PPS zaboru pruskiego), Narodowy
Związek Chłopski, „Zaranie”
– sytuacja wewnętrzna w Imperium Rosyjskim na przełomie XIX i XX w.
– geneza, przebieg i skutki wojny rosyjsko-japońskiej
– wybuch rewolucji w Rosji
– Manifest październikowy Mikołaja I i jego realizacja
– rewolucja w 1905 r. na ziemiach polskich
– zmiany w systemie represji w Królestwie Polskim
– znaczenie terminów: „krwawa niedziela”, „krwawa środa”, Manifest
październikowy, bolszewicy, Duma Państwowa, strajk powszechny, Koło Polskie,
PPS-Lewica, PPS-Frakcja Rewolucyjna, Rady Delegatów Robotniczych, Rady
Delegatów Żołnierskich, ochrana, Rada Państwa, Organizacja Spiskowo-Bojowa
PPS, Stronnictwo Polityki Realnej (realiści), Narodowy Związek Robotniczy
– ekonomiczne i polityczne przyczyny wybuchu wojny
– powstanie bloków polityczno-militarnych
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na początku XX
wieku
Geneza
I wojny światowej
Polityka
i działania wojenne
w latach 1914–1917

Rewolucje w Rosji

Polityka
i działania wojenne
w latach 1917–1918

Sprawa polska
w czasie
I wojny światowej

System wersalsko- waszyngtoński

Wielki kryzys
gospodarczy

– znacznie terminów: militaryzm, Weltpolitik, trójprzymierze, entente cordiale,
trójporozumienie, aneksja, splendid isolation, kryzys marokański, „kocioł bałkański”
– zamach w Sarajewie i jego konsekwencje
– wybuch wojny
– znaczenie terminów: ultimatum, Młoda Bośnia
– niemieckie plany wojenne
– pierwsze miesiące wojny
– wydarzenia z 1915 r.
– najkrwawszy rok wojny (1916 r.)
– znaczenie terminów: inicjatywa strategiczna, wojna pozycyjna, państwa centralne,
ententa, nieograniczona wojna podwodna
– kryzys wojenny w Rosji
– rewolucja lutowa w 1917 r.
– abdykacja cara Mikołaja II
– wzrost znaczenia bolszewików
– rewolucja październikowa w 1917 r.
– wojna domowa w Rosji
– przyczyny sukcesu bolszewików
– znaczenie terminów: abdykacja, Rząd Tymczasowy, Rady Delegatów Robotniczych
i Żołnierskich, dwuwładza, „tezy kwietniowe”, Rada Komisarzy Ludowych, komunizm
wojenny, nacjonalizacja, Czeka, Armia Czerwona, Biali, III Międzynarodówka
(Komintern)
– przystąpienie USA do wojny
– działania wojenne poza Europą
– ostatni rok wojny (1918 r.)
– rozejm w Compiègne
– bilans wojny
– znaczenie terminu: traktaty brzeskie
– Polacy wobec wybuchu wojny
– działalność Józefa Piłsudskiego
– Akt 5 listopada i jego konsekwencje
– kryzys przysięgowy
– działalność Romana Dmowskiego
– sprawa polska pod koniec I wojny światowej
– znaczenie terminów: Związek Walki Czynnej, Towarzystwo „Strzelec”, Związek
Strzelecki, 1. Kompania Kadrowa, Legiony Polskie, Polska Organizacja Wojskowa
(POW), „manifest dwóch cesarzy”, „wielka licytacja”, Rada Regencyjna, Komitet
Narodowy Polski (KNP) w Paryżu, Błękitna Armia, 14 punktów programu
pokojowego, trializm, Komunistyczna Partia Robotnicza Polski (KPRP),
Mitteleuropa, Tymczasowa Rada Stanu, bajończycy
– główni uczestnicy konferencji paryskiej
– traktat wersalski i jego główne założenia
– powstanie i działalność Ligi Narodów
– konferencja waszyngtońska i jej skutki
– znaczenie terminów: Rada Trzech, Liga Narodów, dyktat wersalski, „mały traktat
wersalski”, Zagłębie Ruhry, strefa zdemilitaryzowana, klauzule, reparacje wojenne,
dominia, Zgromadzenia Ogólne Ligi Narodów, Rada Ligi Narodów, parytet, status
quo, „standard dwóch potęg”, tereny mandatowe
– sytuacja polityczno-gospodarcza w USA po I wojnie światowej
– geneza wielkiego kryzysu gospodarczego
– wielki kryzys gospodarczy i jego skutki
– polityka Franklina Delano Roosevelta
– znaczenie terminów: hiperinflacja, interwencjonizm państwowy, Nowy ład, roboty
publiczne, deficyt budżetowy, ustawy socjalne, zasiłki dla bezrobotnych,
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Totalitaryzm
stalinowski

Faszyzm włoski

Państwo Hitlera

Kryzys demokracji
i autorytaryzm
w Europie

Kultura
i nauka okresu
międzywojennego

Droga ku wojnie

ubezpieczenia emerytalne
– powstanie ZSRR
– ostatnie lata życia Włodzimierza Lenina
– przejęcie władzy przez Józefa Stalina
– polityka wewnętrzna Stalina
– ZSRR jako państwo totalitarne
– znaczenie terminów: totalitaryzm, leninizm, stalinizm, unitaryzm, demokracja
ludowa, nomenklatura, socjalistyczna gospodarka, centralne planowanie,
kolektywizacja, industrializacja, łagier, Gułag, NKWD, „wielka czystka”, kult
jednostki, ateizacja, Nowa polityka ekonomiczna (NEP), plany pięcioletnie, kułak,
stachanowcy
– kryzys powojenny we Włoszech
– Benito Mussolini i jego działalność
– cechy faszyzmu włoskiego
– polityka wewnętrzna Mussoliniego
– znaczenie terminów: faszyzm, Związek Weteranów, Narodowa Partia Faszystowska,
Wielkie Włochy, „czarne koszule”, „marsz na Rzym”, duce, opieka socjalna, płatne
urlopy, wczasy pracownicze, korporacjonizm
– Republika Weimarska
– działalność Adolfa Hitlera
– cechy nazizmu niemieckiego
– przejęcie władzy przez Hitlera
– polityka wewnętrzna Hitlera
– państwo Hitlera jako państwo totalitarne
– znaczenie terminów: nazizm, Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia
Robotników (NSDAP), pucz monachijski, Oddziały Szturmowe (SA), rasa aryjska,
darwinizm społeczny, „rasa panów”, obóz koncentracyjny, Sztafety Ochronne (SS),
„noc długich noży”, III Rzesza, Führer, system monopartyjny, system wodzowski,
ustawy norymberskie, „noc kryształowa”, eutanazja, indoktrynacja, Mein Kampf,
nadczłowiek, „przestrzeń życiowa”, swastyka, gestapo, autarkia, Hitlerjugend,
antysemityzm
– przyczyny powstawania rządów autorytarnych w krajach europejskich
– dyktatura na Węgrzech
– sytuacja w Austrii po I wojnie światowej
– ustroje autorytarne na Bałkanach
– Turcja Mustafy Kemala Atatürka
– autorytaryzm w republikach bałtyckich
– reżimy w Hiszpanii i Portugalii
– demokracja w krajach skandynawskich, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Czechosłowacji
i we Francji
– znaczenie terminów: Węgierska Republika Rad, autorytaryzm, przewrót wojskowy
– ruchy społeczne i trendy cywilizacyjne
– osiągnięcia naukowe i rozwój techniki
– kultura masowa i mass media
– architektura, literatura i sztuka
– dorobek kulturowy II Rzeczypospolitej
– znaczenie terminów: kultura egalitarna, modernizm, funkcjonalizm,
egzystencjalizm, ekspresjonizm, kubizm, dadaizm, surrealizm, futuryzm,
psychoanaliza, intuicjonizm
– polityka zagraniczna Japonii
– polityka zagraniczna Włoch
– zbrojenia Niemiec
– kryzys nadreński w 1936 r.
– hiszpańska wojna domowa (1936–1939 r.)
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Powstanie
II Rzeczypospolitej

Walka
o granicę wschodnią

Walka
o granicę zachodnią
i południową

Pierwsze lata II
Rzeczypospolitej

– anszlus Austrii w 1938 r.
– kryzys sudecki i konferencja monachijska
– narastanie groźby wojny światowej
– pakt Ribbentrop-Mołotow
– znaczenie terminów: embargo, powszechna służba wojskowa, Front Ludowy, oś
Berlin–Rzym–Tokio, pakt antykominternowski, polityka ustępstw, appeasement, droga
eksterytorialna, gwarancje niepodległości, strefy wpływów, sojusz wojskowy, „piąta
kolumna”, Falanga, karliści, Komitet Nieinterwencji, Legia Cudzoziemska, Legion
Condor, Brygady Międzynarodowe, anszlus, pakt stalowy
– przyczyny odzyskania niepodległości
– pierwsze ośrodki władzy
– Józef Piłsudski na czele odrodzonej Polski
– powstanie władz centralnych II Rzeczypospolitej
– konferencja paryska a sprawa polska
– znaczenie terminów: Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, tymczasowy
naczelnik państwa, dekret, republika ludowa, parcelacja, Sejm Ustawodawczy,
ordynacja wyborcza
– walki polsko-ukraińskie o Galicję Wschodnią
– geneza wojny z bolszewikami
– pierwsze walki z bolszewikami
– wyprawa kijowska
– ofensywa Tuchaczewskiego
– konferencja w Spa
– Bitwa Warszawska
– operacja niemeńska
– traktat ryski
– konflikt polsko-litewski i sprawa Wilna
– znacznie terminów: Galicja Zachodnia, Galicja Wschodnia, Orlęta Lwowskie,
wojna prewencyjna, Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, linia Curzona, traktat
ryski, bunt Żeligowskiego, koncepcja federalistyczna, koncepcja inkorporacyjna,
konfederacja, federacja, Armia Czerwona, Litwa Środkowa
– powstanie wielkopolskie
– powstania śląskie
– spór o Śląsk Cieszyński
– plebiscyty na Warmii, Mazurach oraz Powiślu
– zaślubiny Polski z morzem
– Wolne Miasto Gdańsk
– znacznie terminów: rozejm w Trewirze, autonomia Śląska,
armia z poboru
– Mała konstytucja z 1919 r. i Konstytucja marcowa z 1921 r.
– wybór prezydenta w 1922 r. i zamach na Gabriela Narutowicza
– sytuacja narodowo-religijna w II Rzeczypospolitej
– kryzys w 1923 r.
– znaczenie terminów: naczelnik państwa, wybory pięcioprzymiotnikowe, bierne i
czynne prawo wyborcze, Mała konstytucja, Zgromadzenie Narodowe, prawo weta,
preambuła, Chjena, Konstytucja marcowa, Chjeno-Piast, SL-Wyzwolenie
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Zamach majowy
i rządy sanacji

– geneza zamachu majowego
– zamach majowy w 1926 r.
– pierwsze lata rządów sanacji
– Konstytucja kwietniowa z 1935 r.
– polityka zagraniczna Józefa Piłsudskiego
– sanacja po śmierci Piłsudskiego
– reformy gospodarcze Eugeniusza Kwiatkowskiego
– konflikty narodowościowo-religijne w czasach rządów sanacji
– bilans osiągnięć II Rzeczypospolitej
– znaczenie terminów: piłsudczycy, „nowela sierpniowa”, Bezpartyjny Blok
Współpracy z Rządem, Centrolew, wotum nieufności, „wybory brzeskie”, Stronnictwo
Ludowe, aklamacja, generalny inspektor sił zbrojnych, „rządy pułkowników”, Obóz
Wielkiej Polski, Narodowa Partia Robotnicza, Stronnictwo Chłopskie, Obóz
Narodowo-Radykalny (ONR), ONR-ABC, ONR-Falanga, Organizacja Ukraińskich
Nacjonalistów, Ukraińska Organizacja Wojskowa, Zgromadzenie Elektorów, Obóz
Zjednoczenia Narodowego, Front Morges, getto ławkowe, numerus clausus, syjonizm

Gospodarka
i społeczeństwo
II Rzeczypospolitej

– problemy z unifikacją infrastruktury odrodzonej Polski
– trudności ekonomiczne (hiperinflacja, wielki kryzys gospodarczy, skutki wojny
celnej z Niemcami)
– reformy Władysława Grabskiego
– zakres reformy rolnej w międzywojennej Polsce
– rozwój przemysłu i powstawanie nowych ośrodków przemysłowych
– polityka transportowa i surowcowa
– działalność Eugeniusza Kwiatkowskiego
– budowa portu w Gdyni oraz Centralnego Okręgu Przemysłowego
– znaczenie terminów: kraj rolniczo-surowcowy, Polska A, Polska B, stan wyjątkowy,
rząd fachowców, budżet, waloryzacja, Bank Polski, bank emisyjny, złoty polski,
konkordat, Centralny Okręg Przemysłowy, Międzynarodowe Targi Poznańskie
– stan kultury społeczeństwa polskiego po okresie zaborów
– reformy szkolnictwa
– powstawanie instytucji kultury narodowej
– wyższe uczelnie w II Rzeczypospolitej
– rozwój nauki w odrodzonej Polsce
– literatura polska i sztuka międzywojenna
– teatr i kinematografia w II Rzeczypospolitej
– główne nurty życia kulturalnego w międzywojennej Polsce
– znacznie terminów: powszechny obowiązek szkolny, alfabetyzacja, KUL, art déco,
katastrofizm, konstruktywizm, Skamander, awangarda
– cele polskiej polityki zagranicznej i pozycja międzynarodowa II Rzeczypospolitej
– układy sojusznicze Polski
– współpraca niemiecko-radziecka po układzie w Rapallo
– sytuacja Polski po układzie w Locarno
– polsko-niemiecka wojna celna
– polityka zagraniczna Józefa Piłsudskiego i Józefa Becka
– stosunki polsko-radzieckie i polsko-niemieckie w latach 30. XX w.
– znaczenie terminów: układ sojuszniczy, Międzymorze, traktat o nieagresji,
deklaracja o niestosowaniu przemocy
– zajęcie Zaolzia przez Polskę
– niemieckie żądania wobec Polski
– stanowisko rządu polskiego w przededniu wybuchu II wojny światowej
– zacieśnienie współpracy polsko-brytyjskiej i polsko-francuskiej
– międzynarodowe uwarunkowania paktu Ribbentrop-Mołotow
– stan przygotowania Polski do wojny na tle potencjału hitlerowskich Niemiec

Kultura
i nauka w
II Rzeczypospolitej

Polska polityka
zagraniczna
w okresie
międzywojennym

Polska
w przededniu
II wojny światowej
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– społeczeństwo polskie w obliczu zbliżającej się wojny
– znaczenie terminów: Fundusz Obrony Narodowej, Fundusz Obrony Morskiej, plan
przezbrojenia, mobilizacja, sojusz gwarancyjny, pakt antykominternowski
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