Temat
Kampania polska i jej
następstwa

Na frontach II wojny
światowej
(1939–1945 r.)

Niemiecka
polityka okupacyjna
w Europie podczas
II wojny światowej

Zagadnienia
– stosunek sił i plany stron
– prowokacje niemieckie
– wybuch wojny
– przebieg działań wojennych
– atak radziecki z 17 września 1939 r.
– ostatnie walki i zakończenie kampanii polskiej
– wydarzenia polityczne po zakończeniu walk na ziemiach polskich w 1939 r.
– współpraca niemiecko-radziecka do 1941 r.
– znaczenie terminów: plan „Fall Weiss”, alianci, wojna obronna, kampania
wrześniowa, przedmoście rumuńskie, blitzkrieg (wojna błyskawiczna), oddziały
improwizowane
– wojna radziecko-fińska
– aneksja przez Związek Radziecki republik bałtyckich i Besarabii
– atak Niemiec na Danię i Norwegię
– napaść niemiecka na kraje Beneluksu
– atak Niemiec na Francję
– bitwa o Anglię
– bitwa o Atlantyk
– wojna na Bałkanach
– wojna w Afryce
– polityka ZSRR w latach 1939–1941
– atak Niemiec na ZSRR w 1941 r.
– front wschodni w latach 1942–1943
– wybuch wojny na Dalekim Wschodzie i przystąpienie do niej Stanów Zjednoczonych
– powstanie wielkiej koalicji
– utworzenie frontu na Sycylii i we Włoszech
– konferencja w Teheranie
– utworzenie drugiego frontu na Zachodzie, wyzwolenie Francji, Belgii i Holandii
– klęski faszystowskich Włoch
– konferencja w Jałcie
– kapitulacja Niemiec i koniec wojny w Europie
– koniec wojny na Dalekim Wschodzie
– znaczenie terminów: kolaboracja, Linia Maginota, RAF, taktyka „wilczych stad”,
taktyka „żabich skoków”, U-boot, spadochroniarze, dywersanci, radar, bitwa o Anglię,
plan „Barbarossa”, bitwa o Atlantyk, konwoje morskie, sonar, lotniskowiec, Karta
atlantycka, wielka koalicja, koalicja antyhitlerowska, Deklaracja Narodów
Zjednoczonych, Lend-Lease Act, operacja „Overlord”, operacja „Market-Garden”,
operacja „Bagration”, kamikadze, bezwarunkowa kapitulacja, II front na Zachodzie,
front włoski, desant, bomba atomowa
– charakter okupacji niemieckiej w krajach skandynawskich i Europie Zachodniej
– nazistowski plan eksterminacji Żydów
– Holokaust
– postawy społeczeństw i rządów świata zachodniego oraz Kościoła katolickiego
wobec Holokaustu
– stosunek hitlerowskich Niemiec do podbitych narodów Europy Wschodniej
– hitlerowska polityka rasowa i prześladowanie wybranych grup społecznych
– znaczenie terminów: kolaboracja, ruch oporu, polityka rasowa, eugenika, getto,
„ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”, szmalcownicy, obozy koncentracyjne,
obozy pracy, obozy śmierci, Generalny Plan Wschodni, gwiazda Dawida, Szoah,
komory gazowe, cyklon B, „Żegota”, Żydowska Organizacja Bojowa, Résistance,
czetnicy, ustasze, Waffen SS
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Okupacja ziem
polskich i los
społeczeństwa
polskiego

Sprawa polska
podczas wojny
w latach 1939–1943

Polskie
Państwo
Podziemne

Powstanie
warszawskie

Przejęcie kontroli
nad Polską przez
Stalina

– polityka władz ZSRR na okupowanych ziemiach II Rzeczypospolitej
– deportacje ludności polskiej w głąb ZSRR
– polscy jeńcy w ZSRR i zbrodnia katyńska
– okupacja niemiecka w Polsce na tle okupacji w innych krajach Europy
– sytuacja Polaków na ziemiach wcielonych do III Rzeszy
– polityka niemiecka w Generalnym Gubernatorstwie
– terror hitlerowski i zbrodnie niemieckie wobec narodu polskiego
– Holokaust na ziemiach polskich
– powstanie w getcie warszawskim
– postawa społeczeństwa polskiego wobec Holokaustu
– znaczenie terminów: okupacja, sowietyzacja, wysiedlenia, roboty przymusowe,
łapanka, Generalne Gubernatorstwo, volksdeutsch, volkslista, Einsatzgruppen,
Sonderkommando, akcja „AB”, akcja specjalna „Kraków”
– powstanie rządu emigracyjnego we Francji, przeniesienie polskiego ośrodka władzy
do Wielkiej Brytanii
– polskie formacje wojskowe na frontach II wojny światowej
– stosunki polsko-radzieckie po podpisaniu układu Sikorski-Majski
– sprawa katyńska i zerwanie stosunków z polskim rządem londyńskim przez ZSRR
– początki komunistycznych ośrodków władzy
– katastrofa gibraltarska i śmierć Władysława Sikorskiego
– konferencja w Teheranie a sprawa polska
– znaczenie terminów: rząd emigracyjny, rząd na wychodźstwie, „rząd londyński”,
internowanie, frankofil, Polskie Siły Zbrojne, amnestia, armia Andersa, sprawa
katyńska, Polska Partia Robotnicza, Związek Patriotów Polskich, Krajowa Rada
Narodowa
– pierwsze organizacje konspiracyjne
– polityczne organizacje konspiracyjne
– podziemie zbrojne
– cele polityczne i strategiczne Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
– struktura i działalność ZWZ-AK
– inne polskie organizacje podziemne
– konflikt polsko-ukraiński na Wołyniu
– znaczenie terminów: Rada Jedności Narodowej, Delegatura Rządu na Kraj,
partyzant, dywersja, sabotaż, „mały sabotaż”, wywiad, kontrwywiad, Służba
Zwycięstwu Polski, Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa, akcja scaleniowa, Szare
Szeregi, Polska Walcząca, BIP, cichociemni, Związek Odwetu, organizacja
„Wachlarz”, Kedyw, Ukraińska Powstańcza Armia
– plan „Burza”
– geneza powstania warszawskiego
– wybuch powstania warszawskiego
– mocarstwa wobec powstania
– upadek i skutki powstania
– bilans powstania
– znaczenie terminów: Armia Ludowa, plan „Burza”, operacja „Ostra Brama”,
godzina „W”, RONA
– Armia Czerwona i NKWD na ziemiach polskich podczas wojnyw latach 1944–1945
– Polska lubelska i PKWN
– działalność Stanisława Mikołajczyka
– rozwiązanie Armii Krajowej
– konferencja w Jałcie a sprawa polska
– „proces szesnastu”
– powstanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej
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Żelazna kurtyna

Przejęcie władzy
przez komunistów
w Polsce
(1944–1948 r.)

Stalinizm w Polsce

Azja i Afryka
po II wojnie
światowej

– sprawa polska na konferencji w Poczdamie
– znaczenie terminów: PKWN, „polityka faktów dokonanych”, PPS, SL, SD, sowietyzacja, „Polska lubelska”, Ludowe Wojsko Polskie, Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, „proces szesnastu”, państwo jednolite narodowo
– demograficzne, społeczno-gospodarcze i polityczne skutki II wojny światowej
– powstanie ONZ
– postanowienia konferencji w Poczdamie
– wielowymiarowa rywalizacja radziecko-amerykańska
– stalinizacja Europy Środkowo-Wschodniej
– ekspansywna polityka Stalina
– powstanie Kominformu
– doktryna Trumana i plan Marshalla
– problem niemiecki po II wojnie światowej
– blokada Berlina Zachodniego
– powstanie NATO
– podział Niemiec na RFN i NRD
– kryzys berliński w 1953 r.
– znaczenie terminów: Karta Narodów Zjednoczonych, denazyfikacja, demilitaryzacja,
dekartelizacja, demokratyzacja, traktaty paryskie, sowietyzacja, kraje demokracji ludowej, Kominform, Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, „zimna wojna”, „żelazna
kurtyna”, CIA, KGB, integracja europejska, wyścig zbrojeń, bomba termojądrowa,
Niemiecka Socjalistyczna Partia Jedności (SED), Unia Chrześcijańskich Demokratów
(CDU), Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD), Bizonia, Trizonia, mur berliński
– skutki polityczne, demograficzne i ekonomiczne II wojny światowej dla Polski
– reforma rolna i nacjonalizacja przemysłu
– postawy Polaków w nowej sytuacji politycznej
– represje i działania aparatu bezpieczeństwa i władz komunistycznych wobec
podziemia niepodległościowego oraz opozycji
– referendum ludowe z 1946 r.
– sfałszowane wybory z 1947 r.
– znaczenie terminów: konfiskata, obszarnicy, Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej,
WiN, akcja „Wisła”, referendum ludowe, Milicja Obywatelska, Urząd Bezpieczeństwa,
cenzura, organizacja „NIE”, rząd Tymczasowy RP, Rząd Tymczasowy Jedności Narodowej, Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, Korpus
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej, Główny
Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk
– powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
– przemiany gospodarcze
– stalinizm w kulturze, oświacie i nauce
– państwo terroru
– walka z Kościołem katolickim
– Konstytucja PRL z 1952 r.
– znaczenie terminów: system wielopartyjny, plan sześcioletni, system
nakazowo-rozdzielczy, przodownik pracy, Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych
i Robotniczych, ruch księży patriotów, „bitwa o handel”
– sytuacja w Chinach po zakończeniu II wojny światowej
– powstanie i funkcjonowanie ChRL
– rewolucja kulturalna Mao Tse-tunga
– konflikt koreański
– skutki wojny koreańskiej
– powojenna okupacja i rozwój Japonii
– wojna w Wietnamie
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Zimna wojna
w latach 1953–1980

PRL w czasach
Władysława Gomułki

„Druga Polska”
Edwarda Gierka

Koniec „zimnej
wojny”

– dekolonizacja Indochin
– powstanie niepodległych Indii
– konflikt indyjsko-pakistański
– Bliski Wschód i konflikt arabsko-izraelski
– kryzys sueski
– dekolonizacja w Afryce
– konflikt w Algierii
– znaczenie terminów: Viet Minh, Wietkong, ofensywa „Tet”, Czerwoni Khmerzy, Rok
Afryki, apartheid
– ostatnie lata życia Józefa Stalina
– śmierć Stalina w 1953 r.
– polityka wewnętrzna i zagraniczna Nikity Chruszczowa
– uformowanie się Układu Warszawskiego
– powstanie węgierskie w 1956 r.
– zmiana polityki zagranicznej Chruszczowa
– kryzys kubański
– wzrost wpływów ZSRR na świecie i popularyzacja ideologii komunistycznej na
Zachodzie
– „praska wiosna” w 1968 r.
– kryzys wewnętrzny w ZSRR
– początki integracji europejskiej
– wybuch wojny radziecko-afgańskiej
– znaczenie terminów: tajny referat, dekolonizacja, blokada morska, afera „Watergate”, sandiniści, Czerwone Brygady, Frakcja Czerwonej Armii, doktryna Breżniewa,
détente, Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
– PRL po śmierci Stalina
– poznański Czerwiec (1956 r.)
– polski Październik (1956 r.)
– pierwsze lata rządów Władysława Gomułki
– spór Gomułki z Kościołem katolickim
– Marzec ‘68
– stagnacja gospodarcza w latach 60. XX w.
– Grudzień ‘70
– odsunięcie Władysława Gomułki od władzy
– znaczenie terminów: puławianie, natolińczycy, „mała stabilizacja”, peregrynacja,
Klub Inteligencji Katolickiej
– geneza i założenia reform Edwarda Gierka
– przyczyny niepowodzeń gospodarczych
– przemiany społeczne
– wydarzenia z 1976 r.
– opozycja w latach 70. XX w.
– znaczenie terminów: ruble transferowe, Państwowe Gospodarstwo Rolne (PGR), fiat
126p, Dziennik Telewizyjny, Trybuna Ludu, Komitet Obrony Robotników, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, sobór watykański II, Konfederacja Polski Niepodległej, Ruch Młodej Polski, Wolne Związki Zawodowe
– nowa polityka amerykańska – prezydentura Ronalda Reagana
– wielopłaszczyznowa walka z „imperium zła”
– zmiany w ZSRR – reformy Michaiła Gorbaczowa
– Jesień Ludów
– zjednoczenie Niemiec
– rozpad ZSRR
– Federacja Rosyjska Borysa Jelcyna
4

Powstanie
NSZZ „Solidarność”

Stan wojenny
(1981–1983 r.)

Początki
III Rzeczypospolitej

Integracja europejska

Przemiany
cywilizacyjne
w II połowie
XX wieku

– znaczenie terminów: Pentagon, „gwiezdne wojny”, pierestrojka, głasnost, uskorienie, elektrownia atomowa, Karta 77, mudżahedini, finlandyzacja, „aksamitna rewolucja”, pucz Janajewa, Wspólnota Niepodległych Państw
– pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (1979 r.)
– strajki sierpniowe
– powstanie NSZZ „Solidarność”
– stosunek władz PRL do NSZZ „Solidarność”
– znaczenie terminów: postulaty sierpniowe, Międzyzakładowy Komitet Strajkowy,
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO), „uniwersytet latający”, Niezależne Zrzeszenie Studentów, NSZZ Rolników Indywidualnych, Tygodnik Solidarność
– narastanie napięć
– wprowadzenie stanu wojennego
– postawy Polaków wobec stanu wojennego
– świat wobec wydarzeń w Polsce
– skutki stanu wojennego
– znaczenie terminów: stan wojenny, strajk ostrzegawczy, strajk generalny, system
kartkowy, opór cywilny, delegalizacja, „prowokacja bydgoska”, Przesłanie do ludzi
pracy Europy Wschodniej, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON)
– geneza kryzysu systemu komunistycznego w Polsce
– droga do negocjacji strony rządowej ze stroną opozycyjną
– obrady okrągłego stołu
– wybory 4 czerwca 1989 r.
– początki III Rzeczypospolitej
– współczesne problemy polityki wewnętrznej w Polsce
– sytuacja gospodarcza w III Rzeczpospolitej
– polityka zagraniczna (integracja Polski ze strukturami NATO i Unii Europejskiej)
– znaczenie terminów: okrągły stół, Sejm kontraktowy, Obywatelski Klub Parlamentarny, transformacja, plan Balcerowicza, Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej,
Bezpartyjny Blok Wspierania Reform, Trójkąt Weimarski, Grupa Wyszehradzka
– geneza integracji europejskiej
– początki procesu integracji
– powstanie Unii Europejskiej
– struktury Unii Europejskiej
– znaczenie terminów: Europejska Wspólnota Węgla i Stali, traktaty rzymskie,
Europejska Wspólnota Energii Atomowej, Europejska Wspólnota Gospodarcza, Rada
Europy, Komisja Europejska, Parlament Europejski
– rozwój gospodarczy i technologiczny świata w II połowie XX w.
– współczesna kultura
– religia w świecie współczesnym
– wyzwania współczesności
– znaczenie terminów: sakralizacja, desakralizacja, kontrkultura, kultura młodzieżowa,
nowe ruchy społeczne, globalizacja, terroryzm
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