
Nacobezu. Historia klasa VI 

Lp. Dział  Temat Zagadnienia 

1 Polska i świat po I 
wojnie światowej 

Na frontach I wojny 
światowej 

Znam przyczyny wybuchu wojny 
Omawiam jej przebieg 
Znam nowe rodzaje broni użyte podczas walk 
Wskazuje skutki wojny 

2  Polacy w walce o 
niepodległośd 

Omawiam udział Polaków w wojnie 
Znam koncepcje dotyczące odbudowy Polski po 
wojnie 
Omawiam działalnośd J. Piłsudskiego oraz R. 
Dmowskiego 

3  Odrodzenie paostwa 
polskiego 

Znam okoliczności odzyskania niepodległości 
Znam datę odzyskania niepodległości 
Znam koncepcje nowych granic Polski 
Wiem co wydarzyło się w roku 1920 

4  Paostwa demokratyczne i 
totalitarne 

Znam cechy paostwa demokratycznego 
Znam cechy paostw totalitarnych na przykładzie ZSRR, 
Niemiec i Włoch 

5  II Rzeczpospolita Omawiam problemy Polski po I wojnie 
Znam przykłady reform przeprowadzonych w okresie 
międzywojennym 
Wiem jakie mniejszości zamieszkiwały Polskę 

6  Życie codzienne Opisuję życie codzienne mieszkaoców wsi i miast 
Opisuję stroje, domostwa, obyczaje okresu 
międzywojennego 

7  Przed wybuchem wojny Znam przyczyny wybuchu II wojny światowej 
Omawiam politykę  przywódców paostw totalitarnych 

8 II wojna światowa Tragiczny wrzesieo Znam okoliczności wybuchu wojny 
Omawiam przebieg „kampanii wrześniowej” 
Wskazuje skutki klęski Polski 

9  Na wojennych szlakach Omawiam przebieg walk na froncie zachodnim oraz 
wschodnim 
Omawiam walki na Dalekim Wschodzie 
Omawiam udział Polaków w walkach na wszystkich 
frontach II wojny światowej 

10  Biada pokonanym Potrafię omówid sytuację Polaków pod okupacjami 
niemiecką i radziecką 
Wiem czym był Holokaust 

11  Rząd emigracyjny i jego 
wojsko 

Znam okoliczności powstania rządu na emigracji 
Omawiam działalnośd rządu 
Wiem czym był i czego dotyczył układ Sikorski-Majski 

12  Dzieo powszedni w 
okupowanej Polsce 

Omawiam losy Polaków w czasie wojny 
Wiem w jaki sposób walczono z okupantem 
Omawiam działalnośd Szarych Szeregów i Armii 
Krajowej 

13  Polskie Paostwo Podziemne Potrafię omówid działalnośd Armii Krajowej 
Znam akcje Szarych Szeregów 
Znam metody, którymi społeczeostwo walczyło z 
okupantami 

14  Walczyd może każdy Znam metody oporu społeczeostwa wobec 
okupantów 
Wiem na czym polegała pomoc Żydom 
Wiem na czym polegała działalnośd konspiracyjna 

15  Akcja „Burza” i powstanie 
warszawskie 

Wyjaśniam czym była akcja „Burza” 
Znam okoliczności i przebieg powstania 



warszawskiego 
Wskazuje skutki powstania 
Potrafię ocenid powstanie warszawskie 

16  Gorzki smak zwycięstwa Znam skutki wojny dla Polaków 
Omawiam okoliczności przejęcia władzy przez 
komunistów 
Znam metody jakie stosowały nowa władza na 
zajętych terenach 

17 Polska i świat po II 
wojnie światowej 

Świat po wojnie Znam skutki wojny 
Wiem czym była Zimna Wojna 
Wiem jak wyglądał podział świata po II wojnie 
światowej 
Omawiam działalnośd ONZ, Nato oraz Układu 
Warszawskiego 

18  Przemiany gospodarcze i 
polityczne w Polsce po II 
wojnie światowej 

Wiem jak zmieniły się granice Polski 
Znam reformy gospodarcze przeprowadzone w Polsce 
po wojnie 
Wiem na czym polegały rządy komunistyczne w Polsce 

19  Polska Rzeczpospolita 
Ludowa 

Wiem czym była PRL 
Omawiam charakter rządów komunistycznych w 
Polsce 
Wiem czym były PGRy 
Omawiam reformy przeprowadzone w Polsce po 1945 
roku 

20  Walka o demokrację Wskazuję przyczyny wystąpieo Polaków w latach 
1956, 1968, 1970, 1976. 
Omawiam przebieg strajków i ich konsekwencje 

21  Życie codzienne młodzieży Opisuję życie codzienne, zajęcia, szkołę, rozrywki 
młodzieży z okresu PRL 

22  Powstanie III 
Rzeczypospolitej 

Wiem co stało się w roku 1989 
Znam przyczyny przemian które zaszły po 1989 roku 
Wiem czym  był Okrągły Stół 
Znam reformy w Polsce po 1989 roku 

23 Społeczeostwo 
współczesne 

Jak zbudowane jest 
społeczeostwo? 

Wiem czym jest społeczeostwo 
Znam problemy społeczne 
Wymieniam grupy społeczne 

24  Struktura społeczeostwa 
polskiego 

Omawiam grupy społeczne 
Wiem czym są klasy społeczne 
Omawiam strukturę zawodową społeczeostwa 
polskiego 

25  Najważniejsze problemy 
społeczeostwa polskiego 

Znam problemy społeczne jak: narkomanię, 
alkoholizm, przemoc itp. 
Potrafię zaproponowad rozwiązanie omawianych 
problemów społecznych 

26  Konflikty społeczne i 
sposoby ich rozwiązywania 

Znam przyczyny konfliktów społecznych 
Podaje przykładowe konflikty 
Potrafię zaproponowad sposoby rozwiązania 
konfliktów  

27  Mniejszości narodowe i 
etniczne w Polsce 

Wyjaśniam czym są: mniejszości narodowe oraz 
etniczne 
Znam przykładowe mniejsi 
Omawiam problemy mniejszości w Polsce 

28 Polska współczesna Polska regionów Znam podział administracyjny kraju 
Wymieniam zabytki różnych regionów kraju 
Omawiam różnice w rozwoju poszczególnych części 
kraju 



Znam charakterystyczne cechy regionów Polski 

29  Czym jest demokracja? Znam cechy demokracji 
Omawiam rozwój demokracji 
Wskazuje zalety i wady ustroju demokratycznego 

30  Kto rządzi w Rzeczpospolitej 
Polskiej 

Znam władze ustawodawczą wykonawczą i 
sądowniczą 
Omawiam zadania poszczególnych władz 

31  Rzeczpospolita samorządna Wiem czym jest samorząd 
Znam zadania różnych samorządów 
Wiem czym są gmina, powiat i województwo 
Wiem kto sprawuje w nich władzę 

32  Bądźmy aktywni Znam organizacje społeczne 
Omawiam działalnośd organizacji charytatywnych  
Wiem czym jest społeczeostwo obywatelskie 

33  Dzieci też mają prawa Znam prawa dzieci 
Znam dokumenty, w których prawa zostały spisane 
Wskazuje przykłady łamania praw dzieci 
Wiem, do kogo się zwrócid, gdy łamane są moje prawa 

34 Świat współczesny Rewolucja naukowo-
techniczna 

Wiem na czym polega rewolucja naukowo techniczna 
Omawiam największe ostatnie osiągnięcia człowieka 
Wskazuje zalety i wady postępu technologicznego 

35  Na podbój kosmosu Znam historię lotów w kosmos 
Omawiam rywalizację pomiędzy USA i ZSRR w lotach 
w kosmos 
Wskazuje możliwości jakie ma człowiek w związku z 
poznawaniem kosmosu 

36  Społeczeostwo informacyjne Wiem czym jest Internet 
Znam zalety i wady powszechnej komputeryzacji 
Potrafię umiejętnie i odpowiedzialnie korzystad z 
internetu 

37  Budujemy wspólną Europę Wiem czym jest Unia Europejska 
Wiem na czym polega integracja 
Wymieniam korzyści wynikające z członkowstwa w UE 

38  Problemy współczesnego 
świata 

Znam różne problemy współczesnego świata 
Omawiam podział świata na bogatą Północ i biedne 
Południa 
Znam organizacje udzielające pomocy 
Wiem jak walczyd z problemami światowymi 

39  Współczesne konflikty 
zbrojne 

Wskazuje współczesne konflikty i ich miejsca 
Omawiam przyczyny konfliktów 
Potrafię zaproponowad sposoby rozwiązania 
konfliktów 

 


