
ZAGADNIENIA Z HISTORII  16 – 20.03.2020 
 
KLASA I B 
Notatka z historii 16 – 20.03.2020 
 
I. 
Temat: Daleki Wschód po II wojnie światowej. 

1. Chiny 
a) wojna domowa 
b) wprowadzenie komunizmu 

2. Japonia 
a) okupacja amerykańska 
b) przekształcenie Japonii z państwa militarystycznego w demokratyczne 
c) rozwój gospodarczy 

3. Korea 
a) podział Korei na dwa państwa 
b) wojna koreańska 
c) zawieszenie broni 

4. Wietnam 
a) podział Wietnamu na dwa państwa 
b) wojna w Wietnamie 

5. Indochiny 
a) dekolonizacja kolonii francuskich 
b) dekolonizacja kolonii brytyjskich 
c) dekolonizacja kolonii holenderskich 

 
II. Proszę obejrzeć mapę: Konflikt koreański str.278 i odpowiedzieć na pytania pod mapą. 
III. W celu utrwalenia materiału proszę wykonać ćwiczenia do tematu – str.280. 
 
I. 
Temat: Rozpad systemu kolonialnego. 

1. Indie 
a) bierny opór – Mahatma Gandhi 
b) wycofanie się Brytyjczyków z Indii 
c) powstanie niepodległych Indii i Pakistanu 

2. Dekolonizacja Afryki 
a) Algieria 
b) Rok Afryki 
c) Organizacja Jedności Afrykańskiej 

3. Kraje Trzeciego Świata 
a) Ruch Państw Niezaangażowanych 
b) zróżnicowanie w rozwoju państw Trzeciego świata 

 
II. Proszę obejrzeć mapy: 
 Dekolonizacja Azji str. 282 oraz Dekolonizacja Afryki str. 283 i odpowiedzieć na pytania pod mapami. 
III.  
W celu utrwalenia materiału proszę wykonać ćwiczenia do tematu – str.286. 
 
Przypominam o zapowiedzianej poprawie testu: Polska i świat po II wojnie światowej 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAGADNIENIA Z HISTORII  16 – 20.03.2020 
 

 
KLASA I C 
Notatka z historii 16 – 20.03.2020 
 
I. 
Temat: Daleki Wschód po II wojnie światowej. 

1. Chiny 
a) wojna domowa 
b) wprowadzenie komunizmu 

2. Japonia 
a) okupacja amerykańska 
b) przekształcenie Japonii z państwa militarystycznego w demokratyczne 
c) rozwój gospodarczy 

3. Korea 
a) podział Korei na dwa państwa 
b) wojna koreańska 
c) zawieszenie broni 

4. Wietnam 
a) podział Wietnamu na dwa państwa 
b) wojna w Wietnamie 

5. Indochiny 
a) dekolonizacja kolonii francuskich 
b) dekolonizacja kolonii brytyjskich 
c) dekolonizacja kolonii holenderskich 

 
II. Proszę obejrzeć mapę: Konflikt koreański str.278 i odpowiedzieć na pytania pod mapą. 
III. W celu utrwalenia materiału proszę wykonać ćwiczenia do tematu – str.280. 
 
I. 
Temat: Rozpad systemu kolonialnego. 

1. Indie 
a) bierny opór – Mahatma Gandhi 
b) wycofanie się Brytyjczyków z Indii 
c) powstanie niepodległych Indii i Pakistanu 

2. Dekolonizacja Afryki 
a) Algieria 
b) Rok Afryki 
c) Organizacja Jedności Afrykańskiej 

3. Kraje Trzeciego Świata 
a) Ruch Państw Niezaangażowanych 
b) zróżnicowanie w rozwoju państw Trzeciego świata 

 
II. Proszę obejrzeć mapy: 
 Dekolonizacja Azji str. 282 oraz Dekolonizacja Afryki str. 283 i odpowiedzieć na pytania pod mapami. 
III.  
W celu utrwalenia materiału proszę wykonać ćwiczenia do tematu – str.286. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAGADNIENIA Z HISTORII  16 – 20.03.2020 
 

 
 
KLASA I E 
Notatka z historii 16 – 20.03.2020 
 
I. 
Temat: Daleki Wschód po II wojnie światowej. 

1. Chiny 
a) wojna domowa 
b) wprowadzenie komunizmu 

2. Japonia 
a) okupacja amerykańska 
b) przekształcenie Japonii z państwa militarystycznego w demokratyczne 
c) rozwój gospodarczy 

3. Korea 
a) podział Korei na dwa państwa 
b) wojna koreańska 
c) zawieszenie broni 

4. Wietnam 
a) podział Wietnamu na dwa państwa 
b) wojna w Wietnamie 

5. Indochiny 
a) dekolonizacja kolonii francuskich 
b) dekolonizacja kolonii brytyjskich 
c) dekolonizacja kolonii holenderskich 

 
II. Proszę obejrzeć mapę: Konflikt koreański str.278 i odpowiedzieć na pytania pod mapą. 
III. W celu utrwalenia materiału proszę wykonać ćwiczenia do tematu – str.280. 
 
I. 
Temat: Rozpad systemu kolonialnego. 

1. Indie 
a) bierny opór – Mahatma Gandhi 
b) wycofanie się Brytyjczyków z Indii 
c) powstanie niepodległych Indii i Pakistanu 

2. Dekolonizacja Afryki 
a) Algieria 
b) Rok Afryki 
c) Organizacja Jedności Afrykańskiej 

3. Kraje Trzeciego Świata 
a) Ruch Państw Niezaangażowanych 
b) zróżnicowanie w rozwoju państw Trzeciego świata 

 
II. Proszę obejrzeć mapy: 
 Dekolonizacja Azji str. 282 oraz Dekolonizacja Afryki str. 283 i odpowiedzieć na pytania pod mapami. 
III.  
W celu utrwalenia materiału proszę wykonać ćwiczenia do tematu – str.286. 
 
Przypominam o zapowiedzianym teście: Polska i świat po II wojnie światowej 
 
 
 
 
 
 



ZAGADNIENIA Z HISTORII  16 – 20.03.2020 
 

 
 
 
KLASA: ID 
Notatka z historii 16 – 20.03.2020 
 
I. 
Temat: Polska w czasach stalinizmu. 

1. Powstanie PZPR. 
2. Kult Jednostki. 
3. Komunistyczna propaganda: 

a) socrealizm 
b) Pałac Kultury i Nauki 
c) wykorzystanie środków masowego przekazu 

4. Indoktrynacja młodego pokolenia. 
5. Represje polityczne wobec: 

a) działaczy niepodległościowych 
b) działaczy komunistycznych 
c) Kościoła 

6. Przyjęcie konstytucji 22.07.1952 r. i związane z tym zmiany ustrojowe. 
 

II.  
Proszę przeanalizować źródło: Konstytucja PRL na str. 246 i odpowiedzieć na pytanie pod nim. 
III.  
W celu utrwalenia materiału proszę wykonać ćwiczenia do tematu – str.246. 
 
 
I. 
Temat: Niemcy po II wojnie światowej. 

1. Powojenna polityka wobec Niemiec: 
a) postanowienie konferencji poczdamskiej w sprawie Niemiec 
b) podział Niemiec i Berlina na strefy okupacyjne 
c) powstanie Sojuszniczej Rady Kontroli 
d) kontrowersje między sojusznikami 
e) powstanie Bizonii 
f) powstanie Trizonii  

2. I kryzys berliński – blokada Berlina. 
3. Powstanie dwóch państw niemieckich: 

a) RFN 
b) NRD 

4. Powstanie berlińskie: 
a) przyczyny 
b) przebieg 
c) skutki 

5. II kryzys berliński – budowa muru berlińskiego. 
 
II.  
Proszę przeanalizować mapę RFN i NRD ze str. 250 i odpowiedzieć na pytania do mapy. 
III.  
W celu utrwalenia materiału proszę wykonać ćwiczenia do tematu – str. 253. 
 
 
 
 
 



ZAGADNIENIA Z HISTORII  16 – 20.03.2020 
 

 
 
KLASA: IF 
Notatka z historii 16 – 20.03.2020 
 
I. 
Temat: Między cesarstwem a papiestwem. 

1. Upadek autorytetu papieży 
2. Reformy Kościoła: 

a) opactwo w Cluny 
b) upadek autorytetu duchownych 
c) zmiana sposobu wybierania papieża 
d) Reforma Gregoriańska i jej skutki 
e) Konkordat w Wormacji 

3. Szczyt potęgi Papiestwa – uniwersalizm papieski. 
4. Rozłam w Kościele – schizma wschodnia. 

 
II.  
Proszę przeanalizować mapę: Europa w XI-XII wieku i odpowiedzieć na pytania do mapy. 
III. 
W celu utrwalenia materiału proszę wykonać ćwiczenia do tematu. (Nie podaję strony, ponieważ podręczniki różnią 
się pod tym względem a nie chcę wprowadzać zamieszania) 
 
I. 
Temat: Wyprawy krzyżowe. 

1. Przyczyny wypraw krzyżowych. 
2. Przebieg wypraw krzyżowych. 
3. Skutki wypraw krzyżowych. 

 
II.  
Proszę przeanalizować mapę: Wyprawy krzyżowe i odpowiedzieć na pytania do mapy. 
III. 
W celu utrwalenia materiału proszę wykonać ćwiczenia do tematu. (Nie podaję strony, ponieważ podręczniki różnią 
się pod tym względem a nie chcę wprowadzać zamieszania) 
 
 
 
Przypominam o zapowiedzianym teście: Polska za pierwszych Piastów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZAGADNIENIA Z HISTORII  16 – 20.03.2020 

 
 
 
KLASA: IJ 
Notatka z historii 16 – 20.03.2020 
 
I. 
Temat: Między cesarstwem a papiestwem. 

1. Upadek autorytetu papieży 
2. Reformy Kościoła: 

a) opactwo w Cluny 
b) upadek autorytetu duchownych 
c) zmiana sposobu wybierania papieża 
d) Reforma Gregoriańska i jej skutki 
e) Konkordat w Wormacji 

3. Szczyt potęgi Papiestwa – uniwersalizm papieski. 
4. Rozłam w Kościele – schizma wschodnia. 

 
II.  
Proszę przeanalizować mapę: Europa w XI-XII wieku i odpowiedzieć na pytania do mapy. 
III. 
W celu utrwalenia materiału proszę wykonać ćwiczenia do tematu. (Nie podaję strony, ponieważ podręczniki różnią 
się pod tym względem a nie chcę wprowadzać zamieszania) 
 
 
I. 
Temat: Wyprawy krzyżowe. 

1. Przyczyny wypraw krzyżowych. 
2. Przebieg wypraw krzyżowych. 
3. Skutki wypraw krzyżowych. 

 
II.  
Proszę przeanalizować mapę: Wyprawy krzyżowe i odpowiedzieć na pytania do mapy. 
III. 
W celu utrwalenia materiału proszę wykonać ćwiczenia do tematu. (Nie podaję strony, ponieważ podręczniki różnią 
się pod tym względem a nie chcę wprowadzać zamieszania) 
 
 
 
Przypominam o zapowiedzianej poprawie testu: Polska za pierwszych Piastów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAGADNIENIA Z HISTORII  16 – 20.03.2020 
 

 
 
KLASA: IG 
Notatka z historii 16 – 20.03.2020 
 
I.  
Temat: Od Bolesława Śmiałego do Bolesława Krzywoustego. 

1. Panowanie Bolesława Śmiałego: 
a) polityka wewnętrzna 
b) polityka zagraniczna 

2. Panowanie Władysława Hermana 
a) polityka wewnętrzna 
b) polityka zagraniczna 

3. Konflikt między Zbigniewem a Bolesławem 
4. Panowanie Bolesława Krzywoustego 

a) polityka wewnętrzna 
b) polityka zagraniczna 

 
II.  
Proszę przeanalizować mapę: Polska za Bolesława Krzywoustego i odpowiedzieć na pytania do mapy. 
III. 
W celu utrwalenia materiału proszę wykonać ćwiczenia do tematu. (Nie podaję strony, ponieważ podręczniki różnią 
się pod tym względem a nie chcę wprowadzać zamieszania) 
 
 
I. 
Temat: Testament Bolesława Krzywoustego. 

1. Statut Bolesława Krzywoustego: 
a) przyczyny ustanowienia 
b) zasada senioratu 
c) zasada pryncypatu 

2. Konflikt między spadkobiercami Bolesława Krzywoustego – wygnanie Władysława II. 
3. Upadek senioratu 
4. Rozbicie dzielnicowe i jego skutki dla państwa polskiego. 

 
II.  
Proszę przeanalizować mapę: Początki rozbicia dzielnicowego i odpowiedzieć na pytania do mapy. 
III. 
W celu utrwalenia materiału proszę wykonać ćwiczenia do tematu. (Nie podaję strony, ponieważ podręczniki różnią 
się pod tym względem a nie chcę wprowadzać zamieszania) 
 
Przypominam o zapowiedzianej poprawie testu: Początki średniowiecza 
Przypominam o zapowiedzianym teście: Polska za pierwszych Piastów 
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KLASA: I H 
Notatka z historii 16 – 20.03.2020 
 
I.  
Temat: Od Bolesława Śmiałego do Bolesława Krzywoustego. 

1. Panowanie Bolesława Śmiałego: 
a) polityka wewnętrzna 
b) polityka zagraniczna 

2. Panowanie Władysława Hermana 
a) polityka wewnętrzna 
b) polityka zagraniczna 

3. Konflikt między Zbigniewem a Bolesławem 
4. Panowanie Bolesława Krzywoustego 

a) polityka wewnętrzna 
b) polityka zagraniczna 

 
II.  
Proszę przeanalizować mapę: Polska za Bolesława Krzywoustego i odpowiedzieć na pytania do mapy. 
III. 
W celu utrwalenia materiału proszę wykonać ćwiczenia do tematu. (Nie podaję strony, ponieważ podręczniki różnią 
się pod tym względem a nie chcę wprowadzać zamieszania) 
 
 
I. 
Temat: Testament Bolesława Krzywoustego. 

1. Statut Bolesława Krzywoustego: 
a) przyczyny ustanowienia 
b) zasada senioratu 
c) zasada pryncypatu 

2. Konflikt między spadkobiercami Bolesława Krzywoustego – wygnanie Władysława II. 
3. Upadek senioratu 
4. Rozbicie dzielnicowe i jego skutki dla państwa polskiego. 

 
II.  
Proszę przeanalizować mapę: Początki rozbicia dzielnicowego i odpowiedzieć na pytania do mapy. 
III. 
W celu utrwalenia materiału proszę wykonać ćwiczenia do tematu. (Nie podaję strony, ponieważ podręczniki różnią 
się pod tym względem a nie chcę wprowadzać zamieszania) 
 
Przypominam o zapowiedzianym teście: Polska za pierwszych Piastów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAGADNIENIA Z HISTORII  16 – 20.03.2020 
 

 
 
KLASA: Ii 
Notatka z historii 16 – 20.03.2020 
 
I.  
Temat: Od Bolesława Śmiałego do Bolesława Krzywoustego. 

1. Panowanie Bolesława Śmiałego: 
a) polityka wewnętrzna 
b) polityka zagraniczna 

2. Panowanie Władysława Hermana 
a) polityka wewnętrzna 
b) polityka zagraniczna 

3. Konflikt między Zbigniewem a Bolesławem 
4. Panowanie Bolesława Krzywoustego 

a) polityka wewnętrzna 
b) polityka zagraniczna 

 
II.  
Proszę przeanalizować mapę: Polska za Bolesława Krzywoustego i odpowiedzieć na pytania do mapy. 
III. 
W celu utrwalenia materiału proszę wykonać ćwiczenia do tematu. (Nie podaję strony, ponieważ podręczniki różnią 
się pod tym względem a nie chcę wprowadzać zamieszania) 
 
 
I. 
Temat: Testament Bolesława Krzywoustego. 

1. Statut Bolesława Krzywoustego: 
a) przyczyny ustanowienia 
b) zasada senioratu 
c) zasada pryncypatu 

2. Konflikt między spadkobiercami Bolesława Krzywoustego – wygnanie Władysława II. 
3. Upadek senioratu 
4. Rozbicie dzielnicowe i jego skutki dla państwa polskiego. 

 
II.  
Proszę przeanalizować mapę: Początki rozbicia dzielnicowego i odpowiedzieć na pytania do mapy. 
III. 
W celu utrwalenia materiału proszę wykonać ćwiczenia do tematu. (Nie podaję strony, ponieważ podręczniki różnią 
się pod tym względem a nie chcę wprowadzać zamieszania) 
 
Przypominam o zapowiedzianej poprawie testu: Początki średniowiecza 
Przypominam o zapowiedzianym teście: Polska za pierwszych Piastów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


