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l'rogram 11nuc·z11.ui11 historii w liceum ogóluok,-:r.t 11ll'>!f'Y•H zal Wll'nlzouy tlc·c-yzją 
::'l!i11i,..tr11 Ohl"i11ty i ~zkolnictwa \\-~·ż,1.e<.,?o :r. cluiu i C'Zł'J'\H'll 19ill r. ( ~r Pltl-
-ł 11 :1-IJ i,..t .-9) 711) w1'1.c-dl w ży<:iC' z d111l'111 I "uc•:<1110 I !łiłl r. i olN>wiązuje 
z.nu1i11:ot pro~r1111111 tego pr1t"<huiotu. <•glc•szo11c'j?O w tc111110 pl .•. l'ro~nun nuucw-
uin łit•p11111 oi:1ll11ok-.zt1wcłl{'l'll:O. kla,;y I - IY fl'ymc·m••I\•,\")" "Ir. l:?tl llHi onll: 
\\' ·uros1.11rz•' pt . Jłlk wyż1•j .. Hi,;tnrin··. PZ\\'S. l!lfiti r. 



nr.Ha WSTĘP~E 

.:\lloclzież podt•jmują<·a naukę w li('(•um o~<ilnokszt11lc<1cyrn po-
znalu już '' st.kole podi:;tawowej w ogólnym znr~·sic• dzi<>je Polski 
i ni<•kt<k<' związan<' z nirni fakt.V z hh~torii powszC'<·h1wj. 

Xmwzanic• hil'ltorii na poziomie :>Zkoly śreclnic•j 1'.łllic•rżn do pogłę
bienia posiadmwj przez uczniów wil'dt.y ornz rol'.wijania, m~·t!l<>nin 

histor,\'<'Zlll'~o pt'Zf·z ukllzanie dziejów Polski na szNi-;Z:_ym t I<~ hii;torii 
powszc•<·h1wj ,,. 1•hronologieznej kolejno~ci i wzaje1m1y1·h związkach. 

( Hebsw pozuanit• dziejó"· ojcz~·st~«·h w sZ<'t'l'zym kontt>kście za-
lc•ż1m~1·i i powiązut'1 mię<lz~· historią Polski a clziPjami powszechnymi 
1>0win110 cłopro\\ a<l7.i<'· uezrtió" do rozumienia prz1·szto;C'i 11arodu pol-
<1kic·~o - dm•c•nin.nia jego sukt~\\ i szc·zytn:vc·h trndy1•ji. zrozumi<'nin 
przy< zyn niepowo<łtei'1 i klęsk. dostrz('gauia rozwoju. 

Z11da11i1•111 historii jako przt'dmiotu nauczania " ' li«t•111n <>!!Ólno-
ksztah·ą1·ym je st \\' i-z<·zególnoś<:i: 

- opancmanit~ przC'z uc•zJUÓ\\ określonego wsohu wi<•dz.v histo-
ryeincj, nit':!. hęd nej clo zrozumienia prOC('Sll dzicjo\\ <'go: 

- kszt nit owa nfo 11 mjcjQtności mylilenia hitsł or,\·c·:,1.1wgo, z wlasZC'l'.a 
posługiwania Hię zcloh,\·t11 wiedzą " llO\\ ,\'C'h ".Vt ua1·j1wh poztHI\\ -
1·zy<~h: 

-- k"zt a lto" anie na11k1rn <'go poglącl u na świat; 11mic•jętnośd do-
strzPgania w dzic•j:wh walki klas po:-;t~JlO"'.Y''h tC'ndmc·ji spol<><'znyC'h: 

- kształtowani<· patriotycznej i "t>C:jalisty1·z1wj po.;t1rn y c•mo-
cjonahwj jaku <'"-.nmika wzmacniająt·e;.ro rnotywr działania. 

Xa11<·z1111i<• historii sprzyja hndzeniu uzasudnimwj <llllll,\' z osi<w-
nii:l- 11arn<ł11 polskic·~o na polu gospodan·z~ 111, spol<'<'Zll~'m i kultu-
ralnym w okn•sie j1·µ;0 tysiąclt>tnich dziej6\\, p01.\\ aln W<' włuś<:iwym 

,Ś\\ ictl1· 11 ka za•~ rolę i miejsc·e PoJ:-ki wt• WKp6kz1·"nyr11 świN·ic. jt·j 
'''.' silk i i o"i1rn11 i..-1·ia w hudownictwie <-0<'jalizm11. 
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Xauczunic historii zmierza do ugruntowania rniłośl'i Ojczyzuy, 
emocjonalnego wiązania mlodżieży z po,..lępowymi i rewoluc.\inymi 
tradycjami narodu polskiego: budzi poszanowanie dla prac.\· i wiel-
kic-h osiągnięć ludzkości. rozwija internacjonalistyczne urzucie przy-
jaźni i szacunku dla inn.,·ch narodó,1· oraz poezm·i<' 1>olicłarności 
z ludźmi waltz1u·ymi o społeczne i narodowe wyzwol<·nie. 



:\IATERIAŁ XAt;CZA~L\ 

KLASA I 

(!{godziny tygodniowo) 

I. NAJWCZI<~śNrnJSZPJ DZIEJE LUDZK09Ct (2 god1:.) 

Żróclia history<.,zne. O podziale dziejów ludzki(']\ na epoki. Ele-
nwnt~ chronologii. Pojawierue się człowieka rnt Ziemi i "urunki jego 
życia . Początk i organizacji społeczeństwu. Palt'Olit. neolit , epoka 
brązu i żclnza . 

Il. XAJSTAH :ZE CYWILIZACJE STA.HOŻYT~EGO \\'!"CHODU -
(6 godz.) 

Egipt. 'Vnnmki geograficzne. Powstanie pntishrn . Rolnictwo. 
Rzl'rnioslo. Stosunki społeczne. Religia Egip<·jan. Roln kapłanów. 
PiRmo. Początki nauki. Sztuka. 

O siągnię<'i n gospodarcze i kult ural11P innyrh ludó" 
starożytne~<> Wschodu. 

Babilonia Handel, miary i wagi. Kocldu.; Hammurabiego. 
)Iatcmn,tyka i a::;trouom.ia. Pismo klinowe. Heligiu. ~fit o potopie. 

Inclie. Ustrój kaRtowy. Religia. Piśmiem1irtwo. PoC'l':ątki nauki. 
Sztuka. 

Chi uy. Rolaictwo i rzemio ło. Ho<lowlu j<.'<h\ abnika 'Wynalazek 
porcelany, pa piern i clrnkn. Sztuka. 

III. STA.ROŻY.fXA GRECJA - (Hl goilz.) 

W czesny okre.ti dziejów Grecji. " 'a runki }{Co~rnficznu. Pl&-
miona greckie. RozbiC'ic polityczn<' Grecji l\Jial>ta-pnilstwn. Rola 
Grek1j\\' w h•l'-'l~nic '.\[o1~1.a. Śr6clziemuego. Wicika koloni7.aeja, jej 
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przyc·zyny i kons<>kwencje. Religia 1.,rrt'Cka. Mity. Pot•maty Homera. 
'Y_\TO<·znie. Igr1.yska. / 

~pa rt<l Powstanie państwa S}lartal1skiego. Ustr<'ij ;!O. podarc·zo-
-spole<·zny 8purty. Wychowanie spartaitl'kie. Tryb ży<·ia Spartiatów. 

Att•ny l'ic.>rwotny ustrój Aten. Reform.\ Solona . "'ojny pC'~kie 
i wzrost zna<'zeni11 Aten. Z"iązek moNki. 

Ż,\· eic gospodarcze Aten. Rozwój rzomiosłn i hanrllu Za-
trudnianie niewolników w 1wodukcji. :Xiewolnicy pr.vwatni i piuistwo-
wi. Położeni<' 11it•wolnikó\\. 

Df'mokritcja ateńska; jej funkcjono\H\llic· i l'haraktcr. Dzia-
lalnoM Hpołrczno-polity<'zna Peryklesa. Konflikt~· mi~·dzy państwami 

grec kitni. 
Kult urn Orocji w VI- I\' w. p. u. t'. Hztulm grc·clrn (architek-

tura, l'ZC'źba, rnulursh\o). Teatr grecki; jego geneza i C'harakt<'r. 
Organizacja, przed8tawień teatralnych. Tragedia i komedia. Literatma 
i historioJ.,rrafia. Xauka grecka. Filozofia. Ateny - C'<•ntrum kultur.\· 
grN·kiej w Y " . p . n . <'- • 

Okres hcllcniHtyC'zny. Grecja pod władzą ~hw<'<lonii. Po<lhoje 
Aleksandra )lntC'dońskiego. Powstanie państw IH'llenist~·c·tnych. E:ript 
Ptol<'nwuszÓ\\ - clement.y greckie i miejHCO\\'C. Kultura hellenisty-
czna - j<'j glówno o!irodki. Osiągnięcia w dziedzin.i<• mrnk matema-
tyc·zno-prz_\Torlni<'7.ych i tc<·hniki. ~zh1kn hellenistycz1rn. 

lV. 8TAROŻYTNY RZY){ 

Pod boje• rzymskie (V _:I w. n.<'.). Itulin i jc1j mieszka1lc.r. 
P<><'zątki Hzynw. Walki patrycjusz~ z plebejuszami. u~trój republiki 
rzymskiC'j. Armin rzymska. Rozrost terytorialny lhymu. Opanowa-
nie bas<•ma ~1orzu F\ródziemnego. Wojny punicki<'. Poclh<lj <:alii pr1.ez 
Cezara. 

Prz Mn i any s poleezue w Rzymi<' w ok res i<' rep n hliki. 
Rozwój sy,..trn111 niewolniczego w Rzymi<>. Powstnnil' latyfundiów. 
Ruin.a c·hlop6w it1tlskich. StosunJ..-ispolecżnc \\' Rzymie\\" II- I w. n. e. 
Proletl\riat rzymski. Próby reform Grakchó\\". Powstania niewolni<'Ze 
(Hpnrtakus). 

Cpnclc•k n•puhliki. Ccsarst'' o. Kryzys rl'pnhliki. Dyktatur<~ 
<'czara . Pryn<'ypat A11!,'lll-;ta. f'e.~arstwo. Podstawy \\"lad:i:~· c·e~rza. 



Dominat. Ohrona granic państwa rzy1m~kiC'go. Dabt<' poclhoj<' 
Rzymiim. 

Kultura rz~· mska. "-pływ~· kultury g-r('('kic•j. Homanizacja 
}WO\I incji. <h;iąg11i~dn te<:lmiczne Rzy1nian. Warunki i .. \'ciu w Rz~-mie. 

Sztuka (Arc·hitcktum). Literatm·a. Pr.-rno rzymski<'. 
Rcligiit rzymsku. Powstani<' chrześcija1h;t" a. Religia 

rzym,..kn. \\'pływy grec· kie oraz wp~·wy orientalne• na religię rzym.„k11. 
Po\H4 anie <"h r1.c>śdjł\ńst wa i jego rozprzcst rwni<•nic• się na terenie 
c·esarl'tWłL [dPologin spoleczna \1·c·zcs1wgo chrz<•ś('ijuńMtwa i jej prze-
miany. Ghl'zcścijańst.wo religią panująeą (Hl :i). 

lJpackk imperium rz:~nuskicgo. Kryzy,.; ~ospoclar<'ZY impe-
ri11n1 1·zy mHkil'J,!O. Nieopłacah1ość prac~' n icwolniczc•j . Kolonat. Kr,\'-
zy" polit~·c·zny impC'rium. Najazd~· barbarzy1l.c•<h1. l'oclzial C'e;;arstwa. 
na ZnC'hodnil' i "':whodni<'. Upadek Cesarstwu Zac·hodniorzymskiego. 

V. Kf.>ZT.\ł.'l'O\\ .\.:\11'.: H~ HRł:DXIOWUX:z~rn.r EUHOPY - ( lb g;odz.) 

('psnrst wo hizantyj:,;kie. Kontynua<"ja państwa t'z,\'mski('go 
llll i.:rc:<·kim podłożu kulturalnym. Kultura hiz1111tyj,..ka. j<•j wpl.'·w na 
Europ~ zadiocln.ią i Hlowian. 

Arabowit•. Amb<rnie przed :)fahonwt<.•m. lslnm - Hicłżra 112:2. 
Po<lhoje Arabó\\. przyezyny ich zwycięstw. (}o,..pochm·ze i kulturalne 
pośn•dnict wo Arabów międz.\- Wis('hodem a Z1H"hod<•m . 

Pnńst\\ll hnrharz~ńskie na gr11zac·h CesurHt\\łl Za<'hocl-
11 i1·go. H.o;-;bic·i<' gospodareze, polityczne, kości<'lrn'. OoHpodurkn ua-
turalułt. "'oln i chłopi i wielka własnOHĆ fc•uclahUL. Cpadck kull uruluy. 
Rola klusztonh1. frlnn<lia i Bizancjum jako dwa <'<"llłrn kulturalne, 
od<l1.ialywają<·C' na Europę . 

('7,~·nniki unifikacyjne. Kościół, papi<•stwo. Pa1l.stwo Fran-
kó\\, j(•go 1"07.wój t<'rytorialny i rola polityczna. Karol Wielki. Przy-
wnkenic• c•t•:-:ar~twu na Za<.·hodzie (800). 

Europa zachodnia w L~-XI ". Rozkład monarchii Karola 
Wif•lkicgo. Tmktat w Verdun 8-13. Xajazcly Xormanc>w. - Po<·zątki 
Fram·Ji. Xif't11iPc. Wlo<·h i Anglii. 

Fe u cl u łiw roz hic· ie w Eu ro pic z ac· hod n i<• j. Suwerc•nowie, 
:;eniori~, wa:-;;dt•. Panowic· i podda11i. Obrzędowoś(· fc·uclalnu. Feuda-
liz1t<·ja Koś('ioła. 
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(;(•:rnr:;l \\o Ottonów. Powstanie CC'."larstwa (!Ili:?). 'walka w njm 
tendencji uniwen-alistycznych z plemiem1ymi i narodowymi. 

Pradzieje ziem słowiańskich. Kultura lużyc·ka (Biskupin). 
Stosunki <'huczne na. ziemiach slowiań<;kfrh . Rozwl'1j gospodarczo-
-społeczny ziem słowiańskich w okresie rz~·mskim. epadc-k w (•zasie 
"ędrÓ\\ ck lucl6w. 

~łowi anie Wl' wc1.esnym .;rodni O\\ i<H·z u . Pn<lzialy :--lowian 
po '~ędrówkach ludów. Religia • łowian. PoCZłltki vm1stw ~lo\liań
skich pa11stwo Samona, państwo 'Vielkomoraw~kiE', państwa balka-
1iskie. Krzyżo wan.ie się wpływów Rzymu i Bizancju 111 - l 'yryl i :Jfetody. 

Sąsiedzi plemion polskich. Początki pa{1stw11 <·zcskiego i wę
gi('lrskicgo. Pocztłtki państ.wa ruskiego. Chrystianitac·ja CzC'ch i Węgier 
z Zachodu, Rusi - z Bizancjum. Słowianie polabsc~·. 

Po" st nnit· t'.;reclniowiecznego pańi:;t wit polskiego. Ple-
miona pol~kie. Kllztaltowanie się różnic klasowych i władzy w obrębie 
plemion. Grod~. Pierwsze organizacje państwowe - '\'iślanie, Polanie. 

Pn11stwo )licszka I. Polska wobec sąsiadów. )Jie!<zko I. Wpro-
waclzenfo chrześcijaństwa - 966. Pobka a ct·sarst wo. Rozw6j tery-
torialny Polski do końca X w. 

PolŁ'ka za Bole1>ława Chrobrego. OrganU.acja pnństwa, 
drużyna, grody, wsie sltlżebne. Zjazd gnieźnici1:-ki - 1000, Kości6ł 
pol"!ki. Wojny 'I. l'Csar:;t.wem. pokój w Budziszynit• ( 101 S). '\\\'Prawa 
kijowska. fik ut ki W<>wnętrzńe ekspansji tcrytoriłlhwj Polski. Koro-
na<' ja Bolt'i;lawa Chrobrego - 1025. 

Ktyzyl:) pal1stw a piastowskiego. Zalamnnie Fię Polski za 
1\'1iC'sżka lf. ~traty terytorialne, uzależnienie ocl t·c!'nrstwa. Bunt 
możnych pr:iwciw dynastii i powstanie lnclowc. Odhnclowa państwa 
i organiża<·ji koHciclnej. 

Prr.omiany społeczne w Polsce. Rozwój wielkicj własności 
:;wicckiej i kościelnej. :N"iewolui. Zmniejszanie się ludności wolnej na 
wi:;i. Podgroclzin jako zactątki mia;,t. 

VI. EUHOJ'.\ \\"DOBIE fil"T\YERSALIZMU l'APII-.:SKrnno I KRUCJAT 
- (22godz.) 

Przcohrażenia gospodarczo-ispolec:znc w XI-Xll w. 
Intensyfikacja rolnictwa. \Vtrost zaludnienia. PrzN·ho<lzenie do gospo-
darki czynszow<'j na wsi. Rozwój rzemiosła i wymiany. 
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Czynniki miastotwórcze. Powstawanie miast i id1 walka 
o i;a morząc! . trnkt nra ::;poleczeństwa miej!'l<iego. Ustrój miast. Cechy 
i gihłi(• . )lia. to 1 wic:i. 

\\' alka papiestwa o hegemonie ideoło~iczna i poli-
tyczną. 'Valk:1 Kościoła o uwolnienie się spod władzy świt·C"·kiej. 

UniwC>rsalizm papieski Schizma wschodnia (1054) i wzrost antago-
nizmu łacińsko·hizantyjskiego. Walka p;\piC>stwa z cesarstwem -
Grzegorz VII i 1 fonryk IV. 

· Wspruw.r krzyżowe. Cluześcijałl.Stwo a islam. Gospodarczo-
-spolt•(·zne, politycznC' i ideologiczne przyczyny kt·uc·jnt. Pierwsza kru-
cjata (1096). KrólcHtwo .Jerozolimskfo. Zakony ryccrskio. Czwarta kru-
cjata i jej t1uH·zenic. Rkutki krucjat. Reconquist11 w Fiiszpanii. Kru-
cjaty no. 7.iemiat'l1 słowiańskich i baltyjskich. 

Szezyt potęgi papiestwa. Papiestwo za Innocentego III 
(121.1) Stosunt'k państw europejskich do papiestwa. 

Polsk11 w okresie walki Grzegorta \'II z Henrykiem IY. 
Wzrost uut01yt<>tu Poli:;ki na żem1ątn. Koronacja Bolesln.wa Śmiałe
go (1076). , pisl'k możnye:h, rola biskupa Stanisława, wygnanie króla. 
Rłahoi;(. ztiwnętrzna i wewnętrżna Polski za Władyi<ława Hermana. 

Boleslnw Krzywousty w walce o utrżymanic jedności 
państwa. \Vojua z C'esarstwem 1109. Przyłączenie i chrystianizacja 
Pomorza. ~t 11tut Boleslawa Krzywon8tcgo 1138. 

Rozbic·i1' d:1.ielnicowe. Obalenie statutu Bolesława Krżywou
stego Rozhic·iP dzielnicowe jako prawidłowość hlstoryc·zna. Usamo-
dzielnienie Ri~ KoRcioła w Polsce. Polska a papiestwo. Wtrost roli 
możnowłacfatwa. Próby powstl'zymania procesu rozbicia dzielnicowe-
go: Henryk Uroda ty. Henryk Pobożny. Straty Lerji-Orialne Polski. 

Gospodarku i społeczeństwo Europy zachodniej w do-
bie krucjn t. Wzrost gospodarki towarowo-pieniężn<>j. Główne kie-
runki i drogi rozwoju handlu. Pieniądz i kredyt. Rola polityczna 
miast. :\!ia~tn \1 lo~kie. Flandria. Hanza . 

Przemi a ny spolcczno-gospodarC'zc w Polsc·e. Rozwój osad-
nich1 a \\. Polsc·e. ~t.arsze formy koloniza<·ji. Immunitety. Obc~- kolo-
niŚ<·i i prnwo 11icmic•ckie. Xiwelacja różnil· w położ<•1uu różnych grup 
luclno~ci C'hłop,..kil'j. Tworżenie się stanu rycerskiego. 

)liast u i mic:-zczaństwo w Poli:;c·c. Targi i 01'acly o charak-
terze micjRkim \\' XII w. Rozwój stosunków towarowo-piouiężn~·ch. 
Obc~ osadni~y w miastnrh i prawo mioj!o\kic. Rola lokacji i rozplano-
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wanie· przl'strzt'nm• miast. &morzą.d mioji;ki. ('<•chy. Patrycjat, po-
sp6h:;two. plebs. Htosunki narodowościo\\ c w m iastac·h poh-ki<'h. 

Europa !4rodkowa w dobie kruc·ja.t. Rozkład c·('s;u·:;twa 
w XII-XIIJ w . .Niemieckie władztwa terytoriah1c na wschodni<'h 
krańc•ach Rzeszy. Podbój i germanizacja Słowian połahskic·h. Powsta-
nie (l I :>7) i l'kspn11sja Brandenburgii. EkspnnHja nit'mi<'<·ka na Bałty
ku, rola Hanzr. Powxtnnic niemieckich pnństw zakonnyc·h w Inflan-
tac·h { 1202) i Prusa<'h - 1226. Xiemiecka ekspansja dt'rno~rafit-zna 

! 

I I•. 
' 

w Europie śro<lkow<'j, j<'j znaczenie polityct.m•. •1 

8ą11iedzi Polski w XII i XIII\\. Czechy ł~ C'('::;arstwo. Rozhieic 
d;dt>lni<'owc Czech i j<'go przezwyciężenie. Rozkwit CzC'c·h w XIII w„ 
napł~,...1· ~iemców. Ekspansja Cżech za Przc•mysła Ottokarn II. Wę
gry ;r,a Arpadów. Złotu. bulla Andrteja II. Początki rozbic·in clzieb1ic·o-
wcgo Rm1i. Upadek znactl'nia Kijowa. XO\\'<~ ośrodki polityc1.Jle {Xo-
wo,,-ód \Yielki, Halil'z, Zalesie). Kultura ruskn XI-XIII .w. 

gki;pansjn mongolska. Czyngis-chan i po<•z11tki imp<'rium 
rnon~o1!;kicgo. \\'idki Chanat i jego zdobycze (Chin~-. A1.ja za<·h., 
Irnn). Najazd )longolów na Ruś, Węgry i Pol<ikę, bitwu pod I.A'gni<'ą 

1241. Ruś pod jarzmem mongolskim. 
Walka o zjcdnOC'Zcnie państwa polskiego. ('z~'Ilniki go-

i:;po<lnr<'zo-społc<'zn<' :;przyjające zjednO<'zcniu Poli-ki. W 'zrost autory-
tetu Przemyślidów\\ Polsce. Henryk Probus. Rozwój świadomo~c·i nu-
rodO\n•j w Poli;cc i ('zecha~h na tle antagonizmu 1;łowiaf1sko-niemicc
kic•go . . Jakub 8winlm. Korona,cja. Przemysławn, II. Unin polRko-c•z(•-
ska zu \Vachtwa II. 

Zjedno czenie pitńi,;twa.. "\\'alka 'Vh1dyRłilwa Lokirtk1t o t.jed-
no<·1.enic: hunt w<>jta Alberta, opanowanie ·wielkopolski - 1309. 
Utrata Pomorza <Mańskiego i Rląska. Koronaeja Lokietka I 3:W. Woj-
1rn 1. Krz,\-lakami. Płmn·c - 1331. 

)lonnrchia stnnO\\ a w Anglii. Genez<t państwa ungielskic•go. 
~lonnrc·hin w walce z Kościolem i baronami {Henryk Il i Tomasz 
BN!ket). \Viclka Karta Hwobód - .121.3. Pocz11tki par1umentu w An-
~łii. 

)Jonarchia stanowa we Francji. :\lonarchia Knpety11gów 
w \\ake o zjeclno<·zcnic Francji. Rywalizac·ja francusko-angielska.. 
Konflikt Filipa I \1 1. pu.pie~twem. 1-itan;\' Oeneralnc. Rozwój 8wiado-
mo~ri 11arodow<'j. 
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nr. EUROPA\\" OKRESIE KRYZYS{; .FI<mDAl.IZMl' Xl\. XY w. -
(11 godz.) 

Kr~· zys s połt•czci1st w f eudalnyd1 na zal' ho cl z ie Eu ropy 
'\ xn· w. ~ta~nucja w rolnictwie. klęski głodu. epidemie, „czarna 
śmierć''. rr.vzys demograficzny. Objawy kry-zyHu w i-Lemio~le i han-
dlu. K.ryv.ys podstaw ekonomicznych panch\· feudalny<'h. Zaostrzenie 
konfliktów l'lpolcczn:veh; powstaniu chłop:,ikic (żukc-riu., powstanie 
Wnta Ty!C'ru) i walki społeczne w miasta<'h. 

Kr~·zyR ich•ologiczny. Papiestwo w Awinionie. Ucisk fiskalny 
ze strony Ko~eiolu., upadek moralny kleru. Herozjc, ich rola społeczna. 
\Vielk11 schizma zn<·hoclnia i sobory. 

Konflikt,\· polityczne i wojn~,· Wojny międzypaństwowe 
(wojna stulC'tnia) i domowe (Niemcy, Anglia); ich Rkutki spoleczno-
-poJityczn<>. \Vzmocnienie monarchii. Zmiany w ~ztnee wojennej i or-
ganizacji \\ ojslrn. 

Puńst" o Kazimierza Wielkiego i j<>~o są.siedzi. Polityka 
zagraniczna Kazimierza Wielkiego. Próby odzyskaniu strat: procesy 
polsko-krzyż1u·kic. układy i walki o ŚląAk. Opanowanie Rusi Czerwo-
nej i nowy ki<•runek ekspansji polskiej. Unia poL<~ko·Wę'Jierska. 

Gospoclarkn Polski na tle Europy środkowej. Dalszy 
rozwój oHadnirtwu. Handel międzynarodow~·. jego rll'Ogi, rola tranzy-
tu. Polityka handlowa miast, prawo składu. H.ozwój górnictwa. Poli-
tyka gospodarC"zu Kazimierza Wielkiego. Organiz1wju obronności 

knLju. 
8t an~ \\ Polsce XIV w. Stan rycerski i rola w nim możno

władztwa. H~ t uacja społeczna mieszczan i l'hlopów. Działalność pra-
wodawcza KuzitniC'rza \Vielkiego. \Yzrost roli szhl<'hty zn. Ludwika 
Węgi<'rskicgo Pr"·Y" ilej koszycki (13i4). 

Unia pobko-litewska i konflikt z Krzyżakami. Rozwój 
państwa litl'w~kicgo . • Jagiełło i układ w Krewi<· (138:>). Ghry„tianiza<·ja 
Litw~·. Wielka Wojna. z Krzyżakami. Grunwułd - I-HO. Pokój to-
ntński: unia horodelska - 1413. Rola dziejowa unii pobko-łitewskicj. 
Dalsz~· rozwój przywilejÓ\\ szlacheckieh. 

llusyt\·zm w Czechach. Konflikt\· społeczne, narodowe i reli-. . . 
gij1w w Czc·<"hur.h .. Jun Hus. jego nauka i śmierć (1415). Wojny husyc-
kil'. ,Jan Żiżka i taboryci; ich osiągnię<'iu w st.tuce woj<'lmej. Polska 
a wojny husy<'kie. Rm1ytyzm w PoLcsce. 
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1.;kRp•tn~ja tu recka. Turcy OsmnńsC'y. Po<lhc\j krnjów bałkań
skich. Zagrożl'nic Węgier i odnmdenie unii polsko-" ęgief!'kiej. War-
na - 1444. Upadek Kon.<.;tantynopola - 145:3. 

\Ili. KULTURA ŚRED~"'IOWIECZA, JEJ U\VAHUNKOWAf..'IE 
IDEOLOGICZ~"'E I SPOŁECZNE - (4 ~odz.) 

Uniwori:;ali:;tyczny charakter <'uropc!ji.:kiC'j kultury 
śrNlniowie,·:t.ncj . S<'isly z'dązek kultury z iclc•ologią ko~cielnł!. Za-
kony konlC'mplaeyjnf' i żebrzące. O:iwiata. Rohi łaciny Szkoły, uni-
wcrs_vtoty. ~'ilowfia sc:holasty<'zna i jej npn<lek. Studia prawnicze; 
rola prnwnikó" " budowaniu monarchii stano" c>j. Horyzont geogra-
fiC'Zn~· mi<'szkailt•ó" Europy, ich kontakt.'· z kulturą inn.wh kontynen-
1ó'' . 

Oś'' iata i 1rnukn " Polsce śre<lniow iC'<.'Znc•j . . Uniwcri;y-
tc•t Krakowski - l:Hi-t. Xauka polska na forum międz~1rnrodowym: 
Pa wE>I 'Vlod ko\\ i<'. 

Kultura n c•crska i miesżcza1iska. Poc·zju r~'C'l·rska . Poezja 
''agantó" Kultura mieszczańska i jej charakteryst:n:znc <'cchy. Po-
<'Z/ltki tt-atru. Kultura rycerska i mieszc-zańska w Polst·c•. 

~ztukn ~rc>clniowieczna. Sztuka ronuuiska na Zachodzie 
i " Polsc·c•. Sztuka gotycka na Zachodzie i w PoJsu• (ar('hitektura, 
rzeźba , nrnlarstwo). 

KLASA li 

(2 gocfai11y tygodmowo) 

l. POC'Z.\TKI ~OWOŻYTXEUO $\\ L\TA - ( 111 !!od:t..) 

X o" <' form_,. prod u kej i w XIY i X V ". U powszPdmimic >-ię 
gospod;\rki towarowo-pieniężnej. Roz\\ój hankó" WP '\'fo„zcch. Xiem-
ezeC'h i l•'landrii. Po<'tątki przemyslu nakłaclc·7Wgo . "'ply" i.:ospodarki 
towaro\\ o-pil'ni~znej na zaostrzanie :;ię pt7.('C'i\\ it·iist w klasowych. Za-
cz11-tl- i no'' Pj klas) spolcczncj - burżuazji. 

W Io<' hy \I XJY i X V w. Rozbicie polity<'Zllt' t:lchnw o~rodki ży
cia gospodarc·zpgo i kulturalnego: Rzym, Genua, \\'c>nec·ja. Florencja, 
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:\lediolan. Pr:r.ocluj;~c·a rnla burżuazji w życiu politycznym i kultural-
nym oraz. jt•j wpływ na kształtowanie i-ię nowego światopoglądu. 

H11muni7.m i Odrodzenie. Renesans włoski. Reakcja p1'7.l'C'i\\-
ko i<lt•ologii śn-<lniowicetnej. Humanizm - c·z.łowit>k o4roclkiem zaiu-
terrso" nń X a wrót tło starożytności. Literatura i szt11kn Rene.qansu 
"e Włosżt.ch Rcm„.:ans europejski. Laicyzacja kultury i p<><::zatki jej 
U}lO\\'l'ZN'h n ic•n ia. 

Azja, Amt•ryku i ..-\fr.vka w początkach XV ''· Amc•r)·ka 
- )hLjowie, Az.tC'kowie, Inkowie. Azja - Chiny .. Japonia, Indie. JJu-

d.'· i pa11st" 11 nfr) lrnńRkic• . 
\Viol kit' odkrycia, geograficzne. \V.vnnlatki tcchnic·tne, 11do-

sk01rnl<'nic· żc·~l11gi. l't'Z)' C'1.,'"11Y wypraw: gospodarC'Zf' i pol it.' c·znc. \Yy-
pm'' .'" Port 11gaktyków " XY " ·ie ku. Oplynięc•ip Afr) ki. Ht•m·yk Że
glarz, Bartolonwo Dinz. 'lotarcie drogą. mori;ką do Indii l4H~. 
Vasco da Gama. "'yprawa Kolumba. odkryC'ie Amt•r.' ki l4H2 . \Yy-
prawa :\In~Pllana. opl.mięcie kuli ziem~kiej (J.il9- 1.i:'!2). Wyprawy 
konkwi::;tnclorc)w (<.:ortez, Pizano). 

Dualizm w rOZ\\oju ekonomiczn.\"lll Europy. Przyc·zyny 
dualizmu (clro~a kapitalizmu i refeudalizacji) '' rozwoju C'konomil·z-
nym Europ.'· Zmi.my w podziale doehodów i akty\\ i1.nC'jłl ekouomiewa 
szhwhty. l•'orlll)" o~rradzania (''Anglii), ekspansja kolonialna (" Hi~z
panii i Port 11g:alii), folwark pań~tczyźnian) (w Poh•<·t·) za]C'żne od 
cz.\'1111ikć1w Jokaln_\ d1. :Xo" a !'zlachta. 

)liast..a i roz.w1)j hancllu. Dalszy postt]l mbanizac·ji. Roz,H'ij 
mieszcz.ańst ''a. Oi'.;rodki proclnkc:~·'jne. \Yzroi-it ~o~podnrc·zy Anglii. 
Ro1.:>z<'riallic Hię kontaktów handlowyr·h. Hanclc•l rt oclkry1·ia gf'ogra-
fil-1.n<'. K.1.·ustc·c· i rc•wolm-ja c·en. 

Konflikt,\' klasO\r<' i nowa ideologia polit_vc·zna. Kształ-
towanie si~ nmH>żytnrj ideolo~rii polityeznej (>lathiavPlli. ~foru<~. Bo-

. din) Konflikty klaso"<'. 

Il. HEFOH:'.\IAC'.J.\ l KO~TRREFOR~L\CJA \\' i':t:HOPlł~ - (3 J?o<lz.J 

Roz.Wi'lj l'\H'hu rPformac-.'·jn<:>go. Klas{I\\(' in'1dhi rcforma.<•ji 
i j'·j pro~rarn ;;poł<·<·z.ny. R{'formae:ja " XiPmt·z<·th \Y.' ;;tł1 pienie Lu-
tra - I:; I 7. Tonwsi :\hi n ter i wojna C'hlop"ka (I 5:!:>) Ka Iwin. Refor-
mac·ja '' Anglii. l<'rmwji i krajach skan<łynawskic·h. 



Ko~c·i1'ił \\" walce z reformacją. Ko11trn•forrn1tc·ja. Sobór 
trydr1wki. 1>1iałal11ośl- ink"iz.n•ji: inclt'k:-; ksiąg- 1.akazanyC'h .• Tezni<·i. 

IlI. HZEl'Zl'OSPOLlTA „ZŁOTEGO \\'IEKU" .\ ELJJ:ol'.\ - (Hl !!()(Iz.) 

Konflikt polsko-krz~·żac·ki. Panowanie Kazimi1'r1.a .Jagiel-
lm'wzyka. Wojna Polski z Zakonem Krzyżackim ( 14ti-ł- I 41iH). Pokój 
torulu~ki i odzy:;kanic Pomorza Gdańskiego - J 4tHi. Likwiclac·ja pań
l-\t wn zakonnc•l!o \\ Prusueh: hołd pru11ki - l.1:?f> . 

.\l oHln\ 11 \\ X \ ' i XYI wirku. \Vyzwałanie Mię ziem ruskich 
z jul'zmn mongolskiC'~O .• Jednoczenie tych z iom przez Mmikwę. HywaJi-
zn<'ja z J,itwą o zirmic ruskie. Rzą.dy Iwana Groźllt'W> Wojny z Rzc-
c·z1!pospolit11 o Inflnnty. Początki koloni1.acji Hylwrii. 

Pols kn wo hec· wie 1 kie h pro blcm ów po lit ~·c·zu .n· li Eu ro -
p .'·· .Jagkłlonowie nu tronie' Czech i W'ęgicr; rywalizacja z Hahshur-
gami. Polsku \rnlwc konfliktu franeusko-hahshnri;kic•go i t•kspansji tu-
rec·kiej. SC>kulur.nwcju Inflant. Inflanty pn.e<lmiot1·111 konflikt 11 mię
li z .nturocłm\ t·~o. 

Rzla<'hta folwarczna i podstU\\~· jc·j hytu. Ek. ... port zboża 
i wzrost pocldatistwa or11z ueif'lk chłopów. Pol~l.:a ~pi<'lth•rz(•lll 1<:11ropy. 
Hozwój gospodarc:l!y kraju. 

K~tt a I tern 1111 ie• się de mok racji l'Z Lu· h ee ki ej P1·1.ywileje 
:-zlac·hccki<'. :-:;c•jrn . '\'alka z możnowładztwem o Pgze.kuck praw i <lóbr 
J>otityk11 WC\\ nętrznu <l" óeh o:>tatnich .Jagfollonc>w. I cll'olo1-.ri11 polity<'z-
nn szltwht ,\·. Ho1.\\ ój ~wiadomo~c·i naroclo" <'j ( .J. Ost roróµ. ,J. Laski, 
..\I Rc~j). 

R<>formal'ja \\" Polsc·c. Luteranie•, kah\·ini. nrianir>. 'ł'ol!'mncja · 
rdhdjnu - ko~1fodPrae:ja warszawska - 1.1i:ł. Polsku - .,pa1istw<•m 
łit•z :-tos<'1w" . 

Poc·zątki Hzc<·zypo:,politcj ohoj!!H narodów. Unia polsko-
-litewska \\ J.ili!l - !!raniee i organizac•j1t Rzt•rz.' po-,politej . \\'olna. 
Plck<·jn : A1tyk11l~· hcmykow,.;kie i Pac·ta l'o11vc11tn . Hządy i wojn_,. 
!'\t,t•fo na Ba!ot-e!!o. 

Kultllr11 i ,;ztuku re1u..•:.a1~:-;owa \\ Pols1'P. Lt1iey1.a<·jn kul-
t.urr i rozw1)j picl'wia:-.t ków naroclowyC'li. EIPment:· rodzimi· i wpływ~· 
zcw11~tr1.11c. Hozwtij nauki (astronomia, medyc•ynn, historio!!mfoi). 
Arc·hil<'ktunl i ,;ztuka Odrodzenia w Polsc·r. \Ykl111l Polski il<1 kultUQ' 
i llllllki l'lll'OpCjHkkj (Kopernik, .'.\IodrZl'Wl'>ki). 



IV. l'~C HOPA W X\U WIEKU - t:ł ~·><Iz.) 

\\"oj n a t r:.r.) <l z i <•st o letni a - 16 l '> - 1648. llnbsburgowie ostoją. 

fi.•1ulalizm11 i rc1tk<'ji katolic·kiej. ld>neza wojny. Bit\\ a pod Białą (Mrą. 
Pok1ij '' t•stfalski ( I 1i48) i nowa mapa polityczna Europ_, .. 

Absolutyzm "1' Francji. Rozwc>j absolutyzmu za Richelieugo 
i Lud" ik<t XI V. Dwck króle" ski. Orł!aniz:wja nowożyttwj udmi.nistmcji 
i siły zhroj1wj . . \h·T"łrnutylizm (Colbert). R<>Zwój numufakt m·. Prt.e\\ n-
gu polityc:r.nu„ i wpływ:--· kultnrabte Fran<"ji w ł~uropic•. 

~O\H' prąd.v " literaturze i ~ztuC'e. Barok i jl'l!O rozprz.ł'

str1.l'nic11ic• sit. Kulturn baroku w Polsce>. PromicniO\\'łlllio polskil'j 
kult ur~ bnrokow<1j 1111 km je sąsiednie. 

Rt•\\ oln<'ja b111·ż11 1tzyjna w Anglii. P11r.d11nizm j1tko i<leo]o-
J!ia. spoleeu10-polity<'znn. Htunrtowie " "ak·c z parlnnwntarytnwm. 
"\\Tyh11<'11 n•wohwji I li40. wojna domowa i obnlcnic• mon11r<'l1ii l H4!1. 
Raclykalm• ruc·hy plt•hc•jskit'. 

Dyktatura ('rom"clla i re~tauracja mo111tr <· hii . Protek-
torat ('romwclła i wzrost potęgi Anglii (Akt );łl\\ i:.{a«yjn.\·). Powrót 
Stuartbw. Prz:t•\\'l'c>t l fi8~ roku . Burżuazyjna monarc·hiu parlamentar-
n.t. )li~łz),larodo\\ t' znaczmic rewolucji angiebkic·h. 

V. UZEC'ZPOSPOLITA W XVII WJJ<jKU - (8 goch.) 

H ~- tu u<' ja. \\ <'Wnętn·.na Polski. Spolc-czm• i polit.\ C'z.nc kon-
Rekwcnc·jl' unii lulwh;kil'j : rozwój gospodarki latyfuncliuhwj, wzrofit 
prżc\ntgi mngniLł<'rii, zaostrzenie się konflikt(m spolc•cżn.ych i narodo-
wo~C'iowy1·h . Pocżł~tki rPKresu gospodarczego. Dynastia 'Vaz6w na 
tronie polskim Pr6by umoc·nicnia wladzy królc\\ skic•j. 

Intcnvcmc·j i~ polsko-szwedzka " Rofiji. Kr_,~.1;y;; w Rosji n a 
prtelomic X VI i X VIC wieku. "'\\~ojna chłopski~. lnt<·nH'n<'ja obc1t 
w Rosj i i przewa~a Polski. Bitwa pod Klusz),1em i zakt•it· )loskw_,. -
WIO. O!!ólnonaroclowc powstanie w R-0sji i zakoriczc·nic• wojn,\· (trak-
tat dy wiliilski , I fi 19). 

Wojn~· pol-.ko s v..wc·dzkie i ich przy c·1.yny. Wojna w In-
flantac·h na p0<·ząt ku X \ "U wieku i zwycięstwo polskie pod Ki.rC'hol-
m(•rn ( I HO.'>). Wojna polsko-szwe<lzka. na Pomonu. Bitwa pocl Oliwą 
(lfi2i ). Hmwjtn polsko·SZ\\C'Cłżki \\' Sżtumskiej w ... i. 

15 



Konflikt pr1l:-ko-t ureeki. Tmejn wobec pafo.tw Europy. Sto-
"Lmki pobko-tun·t·kit• w XVI w. Geneza konfliktu pol>.J,o-tureckiego 
\\ wicku XYIL Wojna polsko-turecka rn20 16:H (Cecora, Chocim). 

Ukraina w wnlce o niepodloglość- Konflikty spolet·znc, reli-
gijne i narocłowo.~ciowe na Ukrainie. Powstani<:> kozackie pod wodzą 
Chmielnickiego lliłS. Ugoda perejasławska i przyłącz<:>nie Ukrainy do 
Ro-..ji ( 16:54). Wojna z Hosją o U1-.raini:. U!!odn hacłziadrn ( 1 Cl."iS). Ro-
zejm w Andrn„wwfo ( l{)67). 

Najazd szwedzki na Polskę (165.3). ~nkcc:-.y militarne ~zwe
flów. Ogólnouarodo\\ e powstanie µn:eciw Szwedom. Rola Czarniec-
kiego. Dalszy przebit-g wojny. Utrnla lenna pruskic•go Hi57. Pokój 
oliwski 1660. 

Wojny z 'l'urcjo.. ~ajazd turec,ki na Polskę (1672). Bitwa pod 
Chocimiem ( 167:~). \\'zrost zagrożenia I ureckiego. ,Jan Sohit•ski na 
tronie Polski. Bit\\ a pod W'iednicm - 16~:t Traktat karłm\ il'kt - I 699. 

YI. POLSKA I JEJ S.\SIEDZI W PIERW. ZEJ POLOWIE XVIH WIEKU 
- (5 godz.) 

Rosja \\ <lobie wojny północ·nf'j. \Vojn,\· ehłopskiP \\ Hrn~ji 

·1 

i ieh charakter. Umacnianie ~ię władzy centrnlncj. Pol~ko-rosyjskie , 
kontakty knltuntlne. Reformy Piotra I. Wojna półnoenn i jej między
narodowe znaC7.011ic. \Yzro!'t znaczenia polityt'7ne~u Rosji \\' Europie 
i w Azji. 1. 

Zachodni sąsiedzi Polski. Rozwój ler.\·torialn.\· paristwa prus-
ko·brandenburskit~go. Utworzenit' KrólesbH1 Pruskiego (1701 ). Fry-
deryk II. Wzrost l"ił.Y militarnej Prus. Zahór :-:>lnslrn przez Pmsy ( l 740). 
\Vidonaroclo\\ o~l'iowa monarchia ha bsh11rsk11. Cent mlizncjn rządów 
za Marii Terc„y. Uci.-.k nnrodowo~f'iowy. Anta.~oni:t.m prnskn-nustrincki. 
\\'ojna :;;ie<ltniolet11i11 , 

Ingerencja pu1l.~t" ościennych " :·qira" y pnbkit•. Xa-
jazd ;-;zwcclzki \\ okrl'siP wojny północnej . Konfecl<'lrn·jn tamogrodzka, 
~ej 111 „niemy '' li I i . Porozum ie1uc sąsiadów przech' Po lwi': układ 
poczdamski (17:W), traktat Lot•w('m\olda (ll:l~) . 

...,tosunki WC\\ n~trt.tH' w Pobc•e za rzą<lciw :-n~kiel ".r-
tuacju go:;podur<·zu i konflikty :-połN·zm·. rozkład a pam tu pan:-two-
wc~o. ogólny 11padt·k kultur~·. fanat~·zn1 rcligijn_,._ PiN·\1','1.C programy 
reform. Le;-;ze1,~·11ski i T<.on<ll'1'ki. 
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VII. 0$\VJ.EUEXIE W E"t:HOPIE 

Pilozofic·zua i polityczna ideologia Oś\\ iec>Pnia Pojęcie 
O('\ iP1·t•nin Po<łlożt• hbtoryczne przemian w ~forzl' ś'\ in<lomości. Ra-
cjonalizm S" iatly absolutyzm. Krytyka religii. Enc·yklopt•dyś<"i we 
Frmwji. 

R oz'' i> j n a 11 ki. PO<'zatki nowoczcsn<'j fiz~· ki i cht•n11i. Wynalazki 
a praktyka. 

Życic lił<'ra <'kfr i nrtystyezne Oświct·cnin. Xo"e wzory 
życ•ia coclzit•nnPgo. :tdohy('że kultury materialnej . 'Hozk\\ it muzyki. 
Rokoko. Klasy<·yzm. LitC'mturn piękna na w;lugach idt>ologii Oświe
cenia. 

VIII. HOZ\\()J EKSPA:\R.JT KOI.ma.AL..."\;l~.] PAXST" EUROPl~JSKlCH 
- ( l godz.) 

Cpacl1·k zrnwz<•nia. Hiszpanii i Portmmlii jako pot<,•g kuloniah1ych. 
Posiacłlośc-i zumor~kie: Holtindii Rywalizac·ja Anglii i Frn1wji w kolo-
nind1. Opano'\ nllil' Australii przez AnglikÓ\\. 

IX. PO\\"ST,\~IE ST~mv ZJEDXO<'ZO);Yf H ,\:'\H.HYKI 
POLXOl'~'"E.J (l g11dz.) 

Kolon il' a ngil'lsk ie w _.\ nH'rycc Pólno<·noj. J~ksll ·rrni111tC'ja Indian. 
:\ie\\ oln it'I\\ o :\I urzynów. Przyczyny wojny o ni epod lt•gloM· \\ kolo-
mHd1 angi<'l;ik i<'h. Dc·k larac·ja nie1JOdlcglości I 77fi '°'I osunck Euro-
py (17.ąd.\· i bojo'' 11i1·:v) cło" ojn~·. Konst.Ytuc·ja "ltHn<'m ZJt'dll<><'ZOnych 
(I i"S'i). 

X. HEWOLl"f\IA PRZE:'lff::iLO\\A \Y „L,l:LU - POI Z.\'l'K.l.E)1 
XO\\' OCZE::->XE.T L'Dl'STRIALIZAl ,Jl $\\"L\TA - (1 goclz.) 

R· z oj go-..po1larc-1.y _·\n!!lii. O<lkryc·ia ua11ko\H' i \\ ~ nnlnzki tech-
nit'7.ll· Zu ... t oso\\ ai1 it• techniki w prod nk<·ji. J>11\1 "' ani<1 kl:t>-~"l'Zllt'j eko-
nom i i]> ility<'z1wj. 
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XI. PHÓBY REFOR)f HZEVZYPOSPOL!Tli:J. PIERWSZY ROZIHÓR 
POLSKI - (:~ zodz.) 

Polskn w lutud1 171i4- l17J. Reformy .-,ujm11 konwoknc)int>go 
i olc•kc-ja Stani ·lu.wa .\.ugw•ta Poniatuw:-;ki€l!?:O. Konfod„mcju. harska. 
l'il..•rn :-;zy rozhhlr Polski - 177"2. Ko1L--crn·at~"\\llU magnateria rnuzę
dzicm oll<'c>j pi-1.enwc~. Reformy f-ejm_u rm:hi111·ow<'!!C1. lfocła Nieu~ta

jąc·a. Komisja IMuku<"ji Xarodowc•j . 
Pnt.c•mia ny spo łeczno-gospocla n :1.P. \\'zw.si go:;podarczy. 

l'rteminn.'' 1\' rolnirtwic. Struktura wRi. \\ralkn klasowa dilopów. Roz-
w<lj manufokt ur. Odradzanie sie miaf;t; hnnclol, lmuki. Życic• codzienne. 

Kult li l'll Oś\1 ie ce> ni a w Polsce. Hoz,n>j mwki. Literatura, 
puhli<'ystyka. Dzialnlno~ć Komisji Edukacji X1tro<lo\\11j na polu rc·for-
my OŚ\riuty. ltc·forma 11niwer~~·tc·M" (Kollątnj). 'l\•atr, nr<'hit<"kturn, 
m.darst wo 

XU. WIEI.KA HL HZL..\Z):"JXA HE\\"OI.UIJJA WE FHA„'liCJI 
, I I'\~ 179!) (3 go<lz.) 

J>oc·zątki rowolu<"j i. Społeczno-ekono1niez110 i polit,rc1.1tt• prz<'-
:<lanki rc•wolu<'ji. Zwołanie ~tanó'' Grncrnluyt·h. Przeksztakenie Sta-
wiw Co1wrnl11yc·li '' Zgromttdzenie Xaroclowe. Zlrnrzcnie 'Bastylii -
J 4 V[[ I 7s!I, I >t1klnrncjn Praw Człowieka i Obywatela. KmtRtytucja -
I iHI. 

W n lim z intt•rwt'ncją i d.\"ldaturn jnkohiuów . .Aktywiza-
cja mas ludowych. Żyrond~ci .. Jakohini. 1' u jazd pru~ko-austriacki. 
Oh:ik·nic• 1n<innrehii i ogłoszenie republiki l 7!l.:?. Powstrzymanie na.-
jazclu Jll7.l'Z lll'lllię rewolucyjną . StrllC'l' IUC krl1la. n~wo)uC'yjno-d1'lllO
krnty<'z11n dyktatura jakohinów, jej o~ią~nięcia. i błędy. \Yalkn 7. kontr-
re \\ olncj~! 

~di y Ir· k n•,,. o I 11 c j i. PrZ<.·\HÓt !.I t henn ie lora 17 ll4 i opanowanie 
'' łndzy pt"l.Cz kontrrewolucyjną b111-i.11nzję. '!'error ter111idoria1\ski. 
„~przy:-:i~żenic r1l\rn~·c-h ··. Mięchynnroclcm·„ 7.nuczcJtic 1·cwolncji bnrżn 
uzyjl)(_'.j '' e FmnC'ji. 



XIII. WALKA O UTHZi"}L.\);IE ~IEPODLEGLO~<'l I HEFOIUI~~ 
RZECzypOSPOLITEJ. UPADEK RZECZYPOSPOUTE.T - (ó godz.) 

l::icjm Wielki i Konstytucja 3 Muja. Zaostrwn.ic się sto-
sunktiw między paibtwami zaborczymi na tle kwestii wsehodnic•j. 
Sejm 1788 i jego zadanie. Kuźnica Kolłątnjow,,lrn .. pnrn a mieszczan 
i prawo o miastach. Sto:.uuek państw o~c:iennych do reformy. Przymi<'-
rzo prusko-polskie. Kon!'>tytncja 3 )faja li!Jl. 

II rozbiór Pobki - li93. Wojna polsko-rosyjska liH2 roku. 
Konfederacja tnri!OWil·ka i II rozbiór Polski. Rzącly tal'!.!O\\ kz1rn. Emi-
)..rracja. 

Po\\ stanie Ko~oiu1;zkowski<' - 24.lH.17114. Wylrn<·h powsta-
nia i jego za~iQg. Kościus?Jco. Rola miei:;zczan, mas plelwj„kich i chło
pów w powstaniu. Sprawa l'l1łopska. Uniwer~nł pohmic1·ki. \\Tspóldzia-
łani<' Prus z Rosją. )lięclzynarodowe znaczenie pow ... tania. 

III rozbiór Poli-:ki - l7H5. )Iię<lzynaro!l!rnO tło II i ITI ro1.bio-
ru: walka. z '\1'1~ wn mi n•woluc.\inej Frnncji. 

Zownętrz1u• i wewnętrzne przyczyn.\· 11pa1lku Rzccz_\·-
}'O!'.lpolitej sz]a!'heckiej. Rola obcej ingerencji '' 11araliżowa11i11 
reform u.;;;tr<>jowych. Społoczno-gospo<larrze przyczyny 1.;Jn hości mili-
tarn~j Polski. Rozbiory zahamowanic>m tempa rozwoju 'Jlołeczn<'!.!O 
Pol..;ki. Likwidacja odradzające!!O ~ię pa11stwa polskil'!!IJ skutkiem 
oh<·Pj inter\\ encji. 

XlV. OKlU~S X.\POLEOXSKI (17tl0-l'll5) - (ł J!odz.) 

Konsulat we Fran<:ji i walki Pulnków nn emigracji. 
Znmach stanu Xapokona Bonapartego - 1799. Kon"ulat - formą 
dyktatury wojskowej. Legiony Dąbrow~kicgo; ideologia dC'mokratye;z-
ua i niepodległościowa . Udział w walkach republiki frmwnskiej. "" 
Domingo i likwidacja I„cgionów. 

Orgunizac-ja cesarstwa napoloo1J...,kit•!!o \\ Europie. Zmia-
ny go,..podarczo-spolec1.1w w EuropiP. '\Yojna t::;OG/i i blokada komy-
11e11talna. Xnjazd na Hjs2punię. 

Księstwo "rnrs7.n\\ ::ikie. Po":-tunic K,..i~;.itwa Wnrl':t.nwf;kie.go 
- I •fi. Koll'·t~ tucjn i :-prawa <.'hlop~ka. KollPks llnpOIP01i. ld. \\rojna 
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I SO!I Udział K,„ięstwa \I 11 ojnael napołt·o1i„kic·h Ksi\_'st\IU \\'arszaw-
skit• próha mlhnclowr państwa polskie~o. 

Upacł<'k Xapoleona i hi-;tor.\·t·z11t· Zll•tc·zeni<.' okn·"'u na-
połt•ońl'kit•!.!o " 'ojna Hn:?-1'11:3. Upadek X.1połt•o11.1 Zn<1ezt•1tio 
okresu nupołt•11i'1„kiego clJa Europ,,-. Poclważt•nit• ustroju foucl.dnc~u, 
wprowadt.t·nit· liurżuaz~-juego prawoclaw:-.twa. ustałt•nil' poclstn\\ no-
wożyt11<'!.!0 p•u'1,t wa. 

KI1.\.S.\ llI 

(3 god.-:iny tygoduiowo) 

I. WALK.\ SIL HE\\ OIXCYJXYCH I XAHOl>U\\'O\\YZ\\ OL EX<. ZYCH 
P!:ZEC'l\\' REAKCJI (I I:> IX·h) (U i;:odr..) 

Kongn•s 1dcclt'1hki i s.ntem reakc-ji \I Eur'opit' Zada-
nia kongn•su "iedef1.skiego. ,„ 'to dni'' X.1polco11a Xajwnżni1•1sze po-
stanow i<:'ni11 kongn·su. „8więte Przymierz1:·. Ct \\ ort.t·nif' Knik„twa 
Polskic•go. Rzt·t·zypospolitej Ę.rakow:-ki<'j i \\'idkil'~o K>-1ęst11 a Pn-
znańskic•.go Zmian~· granic zabon'i\\·. 

Walki przN·iw ··g"iętemu Przy111iC'l'z11·· \\ lataC'h 
lsl5-1~:111 . Lilwrnlizm i romant.nm1. Hozwl'1.i taj11yd. or~anizuc·ji. 

Karbonnriu:-ze. Rt1<·hy studt>nckic· i nrn oh1C·yj1w " '\ it·nH·zt•eh i we 

I 

r 

,. 

\ Vloszpc·h . PowstnniP dekabrystów w Rof'ji . \Valkn o niepo11lP!.doś(: " 
Crt•r·ji. Re11olm·julipc·o11a 11e F rancji u,:w. 

RoZ\\ilj kapitalizmu przem.ndowt•go w Anµlii we 
l•' ran c j i Poglęhit'nie rPwolucji ]H'Ze>myslm\l·j \\' , \ H!.dii · H)H>wszcc·h-
nienic maszyn,\ parowej, mechanizaeja prz1·111ysl11 lt·kst dnc!!o. Przc•-
wrót \\' komnniknc·ji. lł.ozwój przemysłu we Fm11<'j1 %m1rny \\' strnk-
turzC' spol<'c:znPj. ! 

Po w:- ta n ie "ut· ja I izm n ut opij 11 t'!?:O . Po łoże.ni" kła-.y mhot-
nit·zpj w .\111rlii i 11 t Franc·ji. Pow„tanie 1v LyoniC'. Frnncu-.ki i :m!!'iebki 
;-.ocjalizm utopijn,' ( ~a int· 'sim on, Fourier, OwPn). Huch <'Zllrt~·:<tó\\· 

\\' Anglii i jego hi-.111ry1·zm• znacz1·nic. 
O<lroilzeuil• narodowe w:(rócl :Słowinu. Poc1.ątek oclrodze-

Hin mu·o<l111\·c~o Czetl1ó" i Słowian pohulniowyt•łt. K ontakty międz~
n·wol11t·jo11i ... tnmi krajów slO\\ iafr•kieh. Odz11 icrl'i1•dlt•nil' <lqi.t>ti n·\\ o-
1\1(·.'·jn,\'<·h m11"1dowy('h " literat nrze i szt 11<-0. 
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II. ZIE)irn POLSKIE POD ZABORAMI - (11 godz.) 

KróleRtwo PolRkic w latach l'>l.1 - l"l30. Konst.'1ucju l~lJ. 
Kr_vzyi; rolnic·twa. Popieranie przez rząd rozwoju przemysłu, górnic-
twa i hutnictwa. Zrnl<'zcnie rynku ws«hodniego. Hzkolnietwo " Kró-
lest,,ie. Rozwój s7.kolnic•twa pol-;kiego (\Vilno i Krzemieniec·). 

Polityka c·aratu. 'fajne związki. Łamanie konstytuc·ji w 
Królestwie Pol,..kim Legalna opozycja sejmowa i tajne• związki. Łu
kaRifr-ki i To\\ arzyRtwo Patriotyczne (kontakt)· 7. re'" olucjonistami 
roi.yjskimi). 

Po\\ stan ie Li 1-1t o paclowe. Wybtwh powstania 2!l listopada 
lH:JO Dyktatura Chłopickiego. Rząd Narodowy, jego oblicoze Rpolocz-
n<' i polityezm· Opór szlaeht.'T przeciw rozwiązaniu s]>nl\\ y c·hlopl'lldej. 

Wojnn polRko-rosyjska 1831. Wó\\JH.' działania wojenne. 
Uclział ,,. pow~taniu PolakÓ\\ spoza Królc•sh\/t PolskiPW>. Rcwoluc~i
ny ru<'11 13 si<'rpnia \\ 'Van;zawie. Upadek powstania i jc~o znaczenie 
w dzi1•ja.ch narodu polski<•go. Rządy i lud~· Europy wobec· po" :-;tania. 
1>otępit•1tic pow:-itan.iti przez papieża. 

Wielka Emigracja. Główne ośrodki i obozy polit,,·c·znc· na emi-
~ac·ji. Obóz konserwatywny. Lelewel. Towarzystwo Dl'mokrnt.\·czne 
Polskie. Gromady Lucłu Polskiego. " 'spcllpraca rewohwyjny<'h ośrod
kó'' Pmigracji polski<•j z międzynarodcrnyrni organizarjami n•woluc·)i-
n.nn, Ż,\·cie U 111 yslCl\\ C' na t>migracji . 

K 1 <JIC'st ''o po Powstaniu Listopnclow~· m. ~tatul orga-
nic·r.11~ R<'pre,..j<' i prze~Iadowania. Kr.\·z.\ s \\ przcmy~IP i .i<'!!O prze-
7.\\ ,\'c·icżcn.ic. '\zrost kapitalizmu \\ rolni et\\ ie. Rugi i roformy c·zyn-
szn''" \Vzrost lic:1.C'bny pt'Oletariatu rnic>jski<•go ora7. inteligc•1wji 111iej-
skif'j . 

Działa lno~c~ spisko\\ a w kraju h\\ iazC'k Pmigra<'ji z krajem 
- cmi~1rius7.f'. 'Yyprnwa .J. Zaliwskiego Sz Kona~i.i Z\\ iąz~k Chłop
ski k .... Piotra. :=.cic·i . .dc•1111e(!O Zwiazek Pl<•l>C'j u~z~ 

Z i t• mit· po b ki<' pod z ab orc m pr 11 ski m ( h !.) I 'i46). Prn:--
ka droga r0:t.woj11 kapitnlizmu. OdroclzPni(• naro1l0\H· Śh)slrn. \Varmii 
i ~1a1.11r. G. C:izl'wi11sz. K l'. )fron~m\ iusz Życi<' i;polc< z1w i knlh1-
rulne w Poz11n1hkie11: K )farcinkO\\ski. 

Hzeezpo,.,polit u Kn. kowl'lka i Ua li1•ja (J~l.3- ls411). Rzecz-
po~polita Krakowska juko łącznik mift'dz.'· ziemiami pobkimi. Rt>pre-
i;jp państw 'l.nbon•zy<'h po upadku pow:'tania listopado\\ <'!!O. Za<'ofa-
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u.ie gu. podarcw, kulturalne i polityczne Galicji. U<·j,.:k pt11'1,.;zehyźniany. 
0s1'olineum. Organizacje tajne. 

Pow~tnnic Krakowskie. Plan ogólnego pow:-taniu we w-zyst-
kich trzech zaborach. \Yybuch powstania. w Kri1kowio 1"46. Działal
ność Demhow,.;kiego. Program Rządu Xarodowego, jC>go dekrety. Pow-
Htanio chocholow11kie. \Vykorzystanie prwz rząd nnstriacki l'll<'hu 
chłopskiego clla :-;tłumienia pow::.tania w (i1dieji. 

III. 1'0WSTANIE SOCJALIZMU NAUKO\\'I<;uo - (2 godz.) 

\Varnuki hii>toryczne powstania teorii socjalizm 11 naukowogo . 
. Marks i Engels. Powstanie Związku Komurustów. ~lnuift>st komunis-
tyczny 1848; jPgo ;r.a łożenia i znaczerue dla clalsz<•go rozwoju ruchu ro-
botniczC'go. 

IV. „WIOSNA LUD<'>W" w EUROPIE I NA zrn~UAOH POLSKICH 
(5 godz.) 

Rcwolucju IS4 ' we Francji. Rewolucja lutowa. jej przyczyny 
i charakter. Powstanie robotnicze w czerwcu I .i r. Objęcie władzy 
przez Ludwika Xapoleona Bonapartego. Drugie C'esar,.,two. 

Rcwolu<·jn 1848 w :Niemczech. Sytuaeja \1 Xi<'łll<'zech przed 
\Viosną. faulów. Koncepcje zjednoczenia Niemiec-. \\ ,\ huch rewolucji 
" Prnsu.ch i innyC"h państwach niemieckich. Pttrlanwnt frunkfurcki. 
Upadek ro\\ olm:ji. 

Wioi-ma L.ud<'.n\· w cesarstwie auHtriaekim . Huch~· rewo-
lucyjno i nnroclowowyzwoleńcze w Austrii. \VybuC'h pow:-tn11ia w Wie-
flniu. Uwlnl'z<•zcnic• chłopów. 

Powstnnin we \Yłoszcch i na \Vęgrz.cch. Po\u;tauie naro-
dowe na Węgrzech. Udział Polaków (Bem i Dcmbitlski). lntt>rwencja 
Rosji l'~irskirj. Hewolncja wc \Vloszech, walkn o ic>h z.jednoczenie. In-
terwencjn .\11~.tl'ii i kll,l:-;ka rewolucji. 

Sprawa polskn w okresie Wio,-;ny Ludów. Po\\„tanie 
w PoznarLkicrn (L. :.\licroslawski, J. Krotow~ki-Krnuthofcr). Upadek 
powstania. SytHacja w Galicji. UwlaRzczenic C'hlupów. l!dzial Polaków 
w cnropojskich nwha<'h re1\ olucyjn) eh I Sł~-18-ł!l. 
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Y. z.JJWXOCZE~-iE WLOCH - (I ~odz.) 

!'-'~ t uatja ~o,.;po<lun·w i polityczna Włod1 " polo" ie X lX ". Rola 
Pit•inonh1. Holu Francji. Powt:itanie Królcst ''a Wlo,.;kil'u:o I "u0. Dal-
:-;w utap~- zjcclncwzcnin Wloeb. LikwidaC"ju Pań,.;ł\\a Ku~ciclnego ( 1~70). 
Z1rn<'zt•nit• zj1~łnor1.eni11. 

VI. POW::ff.\XlE STYCZXIUWE (ł go<V.) 

Woj nu krymsku i jej następ"'t wa Klę,.;ka Rosji w \\OJlllO 

krym~kiej. Znicsienit• poddaństwa i uwlaszt·zcnic• c-hłopów w Ro~ji. 
'Wulka rcwoluc~·jnych demokratów z curntem. 

'ytuncja w Królc•stwie przed wyhu<:hPm po\\H1nnia. 
Ro1.wclj gospodurcz~· Króle~twa. PierwHz<• mnnifestac·jc "arszawi-:kie. 
\Yalkn chłopów o znit•sic•nic pańszczyzny i o zit•tnif,'. AlekHundcr 'Vic-
lopolski. „Biali" i .,czerwoni". ·wsv<'>lpntc•a n•wolu<'jonh~tów polskirh 
i ro:;yjskich. Bmnka. 

Wybuch powstania - 22.I.1863. ~lnnifrst Rząd11 Xaroclo\\ego. 
\Vewnętrzne walki o kierownictwo i spolec:zny charakll'I' powstania. 
C.:hnraktcr i przchi<•g działa1\ hojow~·c:h. Udział Polakó" :-;poza Kró-
h•s1wn Polskiego. 

Dyktatura Tr1111!!11tta. Romuald Traugutt na 1·zele powstania. 
Rządy i lud~· Europ)' wohet: powstania. Xegntywn~· stosunok }lapiest-
wa. U1lział w pow:-;taniu rewolucjoni~tów ro~~·jskil'h i i1my<·h narodo-
wo~ci . Ukaz l·ar:-ki o uwłaszczeniu i jego następstwa. Upadek powst.rnia 
i j<'!!O kntki dla uarodn pol~kiego. 

\'1[ PmH.WSZA )llĘDZYNARODÓWKA - (1 god.t.. ) 

R11ch rohotnicz~ w latach pięćdziesiątych i JlOt'Z<}tku sze:ićdziesią
ty<'h .XIX w. Powsttrnie I )[iędzynaroclówki - I 864. Stanowisko ,\far-
k:-;a w Piern·„zej :\fiech:yMrodówce. Pierw:-;z!l :\liędzynarodówka n spra-
wa pobkn. 

\'lll. \\"Q.JS..\ umrow.\. w ST~~ACH ZJED:!\OCZOXYCH AP - (l godz) 

Ilozwój terytorinln:v Stanów Zjednoczonych " ' okresie l n1:~- I 86i. 
Xi('wolnic-two Murzywl". 'Vzro~ różnic go„podarcz.n·h mięclzy Pół
nocą a Polwłnietn. Aholicjonizm. Prozycknturn Lineohrn. :->1·l·f'sja Po-
lmlnia. \Yylmch wojny ISl)l. Problem 11111n.yr'1..,ki. K01l-ickwcnc:je 
wojny 1!0111owej. 
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lX. z.rnDNOCZENIE :xIEl\llEG PHZEZ PHUSY (2 i?Odz.) 

X i <'nu·.'· w I a tach pięćdzie~iątych i sześ{clzie .... iHt_\"t•h XIX w. 
-..;ytua<'jn gospodarcza i polityczna. ('harakter.,i..t.\·ka rnli politycznej 
junkrÓ\\ (Bismarl'k). 'Wojny z Danią i A11l'tri1!. Powstanie Związku 
Pin. Xi(•miN·kicgo i Austro-,Vęgier (lSHi). \\·ojna frnm·usko-pruska. 
Powstanie c·c•sarstwa niemieckiego - l 71 Kons('lrn enc-jc od_!!ómego 
zjednoc•z<'nia .N'icmiec „krwią i żelazem"' ... Kult urkampr'. 

X. KOMUNA PARYSKA (2 god:r..) 

Kapitulac•ju Ji'rancji rcpnblikańskioj przed Xic·nwarni. Sytuacja. 
" Paryżu i proklamowanie Komuny -- 1871. Reform) Komuny. Prz.v-
wó<lcy. Udzinl Polaków w obronie Komuny. Klęska. Znarzenit• Ko-
nnm,\' Paryskic•j w dziejach ruchu robotnicz<>go 

XI. HOZWÓ.J KAPI'l'ALIZMU WOL.."OKQ.I\J(t;HEXCY JNEGO I .JEGO 
PRZE.T~Crn \Y !·'AZĘ IMPERIAL!Zl!U i ~o<lz.) 

~.\·st<• my ust.rojowe w Europie. e~trój spolN•:wo-polityc·1J1.\' 
"I\ Rosji. .Monarchie konstytuc-~jne (Anglia). R<>pn bliki (Franc·ja). 
Upowsz(•c•hni<'nie się systemu rz~dów parlarnC'ntarnyc·h. "'pływ mo-
nopoli 1rn polityke wewnętrzną i zagraniezną ,,. postc·zt•!!6lny<'h '>ystc-
nrnc·h. 

R 11 <- h rnhot 11 i CZ). Koncentracja przemysłu i rozwcij monopoli. 
~yt wu· ja ld1t~y robotniczej w krajach roz\\ iniętyrh i "n•d11io zanwnn-
R0\\'1U1_vc-h. Po\\'i-;tanie i roZ\\'Ój masowyc•h partii rohotnirzych . 

Po\1 st ani<' IC ~Iięclzyuarodówki. Kongrc1:1 paryski - 1889 
i utwor.wnit• II Międzynarodówki. Walka " II )fi~clzynarodówce 
d \\ óc·h t cn<1<·1H'j i· n•\1 olucyjnej i oportunistycz1wj. Poc·rntek i rozwój 
nwhu rohotnic·7.<'!.!0 w Rosji. Działalność Lmina. 

Ekspansja kolonialna i rywalizac-ja moearxt w. Polityka 
kolonialna Francji i Anglii. Ry·•rnlizacja moc•arstw o ~tn{\" wpłp\Ow. 
Pod?.inl tc•rytorialn:'I' świata. Dążenia Xiemiec. W'Jo1•h .. Taponii i C"iA 
cło J\O\\t'!!ll pudzialu świata. 1Vielkfo konflikty 111itdzyn11rodO\\ e (po-
clzinl Chin. \\Oj11a ros)'jsko-japoń.„ka). 

Hozw6j nauki i ft>chuiki. Osią!..rnię«iu nauk pi-1.yrodnkzych. 
Xowc wynalazki i ich zastosowanie w prz<'myślo i komuniknc·ji. Osią
guięc-in nauk społecznych: <>konomia. hil'toria, soc·jologin. 



Rozwój kultury. Realizm i naturalizm w literaturze i sztue<'. Za-
czątki literatury proletariackiej. Odwrót od realizmu i nowe• kinunki 
w litnaturtc i sztm·t> na przełomie XIX i XX " : symholizm. impre-
sjonizm. 

XII. Zilll\IIE POL::iKIE W DRUGIEJ POLOWIE XIX 1 ~A POCZĄTKU 
XX WIEKr - (6 godz.) 

~losnuki goHpoda.rcze w trzech zaborach i zmiany 
w Htrnkt Ul'zc społecznej. Przyczyny szybkiego rm.woju wielkie-
go przcmy~lu nu Sląsku. Przemysł w Królestwie Polskim i jego związ
ki z r_ynkit>m l'Ol<) j'lkim . .'labe uprżemysłowienie Galicji i Pozna1łskie
go. Rozwój rołnil'twa. Zmian.'· w strukturze spofc(·z1wj. Urba11izacja. 

Połit)·ku zaborcó" wobec narodu polskiego. Represje 
w Króle twit•. na Litwie i Białorusi wobec uc:t.ci<lników Powstania 
Sty«zniowe~o. Rus.'i'ikacja. Gi'rmanizacja i „kulturkampf'' w zabo-
rze pruskim . . ,Ru~i pruskie". Komisja kolonizacyjna. Hakata. u~ta
wa o wywln:--z1·zl•niu. Autonomia Galicji i jej funkcjonowanie. 

Ugodo\\ a polityka klas posiadająeych. Rozwarstwienie 
szliu·hty. \Vzru~t zna(.'zenia burżuazji i jej wewnętrzne zróżnicowa};rie. 
Tcncl<•1wjo ugodowe w Królestwie i w Poznańskiem. Hzą.<l)' konserwa-
tysfÓ\\ w Gali<'ji. Trójlojalizm. 

Walka Polaków z germanizacją.. Obrona poli-;kiego stanu po-
siadaniu'~ zahorzt' pruskim. Walka o ziemię (Drzymaln). Walka o pol-
skość nn nórnyrn Śląsku, l\1azm·ach. Warmii i Pomorzu {K. l\1iarkn. 
W. KętrzyńRki. ~I Kajka). 

Rola kultur,\ polskiej w procesie odrodzenia narodo-
we!,!o . Dziahtlnu~ć Rtowarżysze:i'l SJ.>Ole.<'1.nyc·h, oświnto\\"ych, nauko-
wych i go;;poclurcz,\'l'h. 'fajne nauczanie. R01.\\ Ój nnuki i sztuki pol-
skiej. Rozwój liter•ttury polc;kiej i jej rola \\' społecznym i polityeznym 
ż~·c·iu narodu. Walka z ru..,yfjkacją. 

Powst a ni1· noWOl'źesnych ruch6\\ politynnyc·h. Praca 
organiczna \\ K.r6lcstwie i Wielkopolsec. Poz:ytY'' izm warszawski. 
Odrodzenie• ~ię rndrn niepodległościowego. Liga Polska . Li~a Xarodo-
wa. Xiopocłll-głościo're ar-;piracje społeC'żeńst wa polF1kic•Ko. 
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XIf L HUUH ROBOTNICZY T LUDOWY XA zmMIA<~H POLSKICH -
(4 godz.) 

.'.\urodziny ruehu rohotnicze).{o. Li<>zchny ,,·zro„t klas.\· ro-
botnilzt•j i jej polożl'nic. Pierwi;ze kółku so<>jaliHtycznc '' J{rófo,;t wie. 
Powl'ltanit> i clzinlalnoM: ,,\Vielkiego Prolctari;itu''. Powi.F<lDie z ru-
chem rcwolut,\·jnym w Rosji. Proecs ~fi prolct.ariatcz,vkciw. 

Prz<·mian)· go:-;po<larcze i spolec·1.no. Różni<'l' w rozwoju 
gospodarc·:1..1 111 :t.it•m polskich w trzc<'h :tahoruch. K.on<·f'ntraC'j11 pro-
dukcji i knpitalu. \Vzrost znac:zenia politycz1wgo burżun:lji. Tru<h1a 
R~'i:tiar.ja rohot11ik1h1 St rajki formą. walki klit~OW<'j. :-ito:-:unki i;polctz-
nc na wi-;i. l~mi~r11<"ja zarobkowa. 

Dwa nurt.\ w klasow.vm ruchu robot.nicw:xm R.1·t11ucju. 
'"' pol!olkim rud111 rohotnil'Z)'ITI po upadku partii Proletariat Hunt 
łódzki (I sH2) i j<'go tnal'Z<'nie. Podłoże rozbil·iu " pol--kim ruchu ro-
botnitz.vm. PPS 1 HDKPiL - ideologia, cltinlnlnoM·. Rul'h socjulis-
ty<'zny w zahm'Zl' pruskim i austrin<'kim. 

Rozwój n1<•h11 ludowego w Galicji. Dzialalno~<~ B. i)[. \Yy-
slou<'hów. 'Valka o demokratyczny program ruchu luclom'go i o eko-
nomicz11<' i polity<'znc w~~L\\ olcnic <'hlopów polskic·h. Rozłam w P~L. 

1. 

XIV. RE\\'OLU<'.JA 190:> 1907. ZIEMIE POLl'\Krn W J>TłZEDEDXlU I 
I \YO.JXY ~\\'IATOWB.J - ( t ~odz.) 

\\'_\ bu di r<'ll'ol u c j i 190.J. Rewolucja l!IO:> w Rosji. Rola Lt·ni-
na i boh1zewikó11. ~[icńio;żewicy i cserowry. \Vply\v wypadków w Rosji 
na 8)1 uucję w Królestw i<' Polskim. Demonstracje połit)·<•zne. ~trajk 
r-zkoln~. , 'trajki rhlop,.;kic•. PP8 i :o;DKPiL " okresil' n·wolucji l !IOJ. 
Bund. Htrajk powszechny. Htanowisko Xaroclowcj Demokracji. 

U pa cl ck i z 11 a ez cm i<' re wolu c:j i 190.)- lfl07. Ur-;tępstwa władz 
c·arskich. l'ofnię1·ic• się fali re1\·olm·yjnl.'j w 190H. Rozłam 11 PP .. Kry-
z5·s i 11p1ull.'k rewolucji. C!alfr·ja i zabór pruski wobec rc•11 olucJ1. ~po
le<'zny i narodowy d1urakter rewolucji L !l05-1 !)07 na ziellliad1 polskieh. 

Hytuncja polityc·zna w pt·zede<lniu "oj ny ~wiatow<'j. 

Polityk11 1.aborc<lw. n,, it• oril.'ntaC'j<'. Ema1Kypacja mchu lu<łowt>gO 
w Króll.':-;twit· Zbliź<>nie między SDKPiL i PPS-Le" ic·ą. Xarodowa Dc.-
mokmcjn. w 1.ubm·ze pru~kim. \Yalka o rl.'formę w.dlon·zq w Galirji. 
Ruch ni<'pocll<>głoś<'iowy w Ualicji. 
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Kult u t'tt okroi:; u ~lłodt•j Polski. Oświata, pra~u, nauka, lite-
ratura, teatr, sztuki plastyczne. architektura i muzyka. Kultura. a pro-
ulcmy spolcezne epoki i perspektywy niepodległo~ci. 

XY. P.IBHWSZA \YOJX,\. Ś\\'L-\.TO\YA (1914-l91S) -- (2 o;o<lz.) 

Geneza. picrw?Jzej wojny światowoj. Podstawowe :sprzecz-
no~ci między moc·arstwami na przełomie XIX i XX stulecia. Ti·ój-
prz mierze i Trójporozumienie. Wyścig zbrojc1l. Bałkany. ~arajcwo. 
K.r, .yi; H :\liędz.ynnrodówki. Stanowisko lewic·y 1mcjalistyczncj wobec 
woju). 

Przebieg glt>wnych działań wojennych w okresie od 
1914- 1917. Wybuch wojny. Państwa centralne i koalicjo.. Plany stra-
tegi<·zno walczących stron. Działania, wojem10 na głównych frontach. 
Wojna pozycyjna. Blokada państw centralnych. Przewrót w technice 
wojennej (wojna powietrzna i podwodna, użycie broni chemicznej, 
czołgi). 

XVL \\·rnLKA SOO.TALISITCZXA REWOLUCJA PAŹDZIEH.::-."'1KOWA 
ZAKOŃCZEXm PIERWSZEJ WOJl'tY ŚWIATOWEJ - (4 godz.) 

Rowolucjn lutowa w Rosji 1917. Obalenie caratu. Dwuwła
dza. 'I'rudności wem1ętrznc i spa.dek wpływów Rządu Tymczasowego. 
Pr1.)gotownuia J>artii bolszewickiej do prżejęciu władzy. 'l'czy kwiet-
nio,,o Lenina . \Valka partii bolsżewik.Ó\\' o pozyskanie mas. 

Howoltiojtt Październikowa. Partia boLązowików z Leninem 
na c1.elo - orgonizatorcm rewolucji proletariackiej. Leninowski plan 
zbrojnego )IO\\ staniu. Wybuch rewolucji - 7 li!'ltop1ul11 1917. Zdoby-
cin '\ lndzy przez kłal'ęrobotnicząi ustanowicnie<lyktntury proletariatu. 

Zwycięst\\·o rewolucji. Pierw:sze dekrety władzy radzieckiej: 
dekret o pokoju i dekret o ziemi. ich przełomowe znnczcnio. De.klara-
cja praw narodó" Ro:;ji. Udział Polaków w rewolucji. Historyczne 
znaczenie }{ewolucji Październikmyej. 

Zn.ko1\czenie pierwszej wojny światowej. Przystąpienie 
Stanów ZjPclnoctonych do wojny. Kl~sku państw centralnych. Za-
'doszcnie broni - l 1.XI.191S. Rewolucja\\ Nienll'ze<·h \\' 1918 i rola 
Zwiqzku pnrtłlku:sa. Powstanie Repuhlikj Rad n(l Węgrr.cch. Rozpad 
monnrchii austro·" ęgicrf'kiej. 
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XV11. SPIU\\'A POLSKA ''° CZASIE PIER\\"RZE.J WO.JNY 
~\\"L.\TOW'EJ - (:J ~odz.) 

Orit•ntac·jc• polit~·czne w Polsce. Oparcie się- na pat1st\\ach 
c·l•ntl'aln~·<"h, oparcie Hię na koalicji. Orientac·ja rem ohH'yjna. Tworze-
nie się organizac·ji o diarakterze wojskowym. D:.dalania wojem1e na. 
ziemiach p0Jski1·h. Rządy okupantów. Zniszczenia wojenne ziC'm pol-
:--kic·h. Trag<'<lia Polaków walcząc~·ch \\ armiach zaborC'zyd1. 

P1111Htwu c·t•ntrnlne i Ententa a sprawa polska. ~tano
wi:sko JHU1st \\ \\ akz:~<'y<'h wobec sprawy polskiej \\ l'll\\ iii "yhuchu 
wojny. Akt 5 listopacln 1916. Umiędzynaroclo\\icni<· sprawy polskiej. 
Państ ''a koalic-ji a niepoclległo8ć Polski. OręcłziP Wilsona. Polskie for-
ma.ej<' wojsko\1 e> w krnj u i za granica (legiony, m·m in polsku \\ e Francji, 
formnl'jt• 11 ojskowc• " Rosji). 

Hc•wolut·ja Październikowa a nit•podlc~loM· Polski. De-
cycl11ja<:e znal'zl'nic Rewolucji Październikowej dla rozwiązania spra-
11 y polskiej . Ud1wała l'Z<)du radzie<·kiego o uni<•wnżnit·niu uklaclów 
i aktciw wy11ik11ją<'yc·h z rozbiorów Polskj ( l!l Is). 

::\TUI. OD BUDO\\' A PAXRT\\'.A POLSKI.EU-O - Il HZE\ Z POSPOLITA -
(5 gcdz. 

Ocl rn cl za n i t' się n ie po dl eglego państw n po Isk i c•go. Prze-
słanki odbudowy niepodległej Polski: walka narodowowyzwolP11cza. 
narodu polskic•go, re11·0Juc·ja w Rosji, klQska wojmnn moc·arsl w c·cn-
trnln~·c·h. Rozhmjunie zaborców. Tworzenie loknln_yC'h ośrndków pań
stwowości polAkiPj. Utworzenie rządu I\' Lu hl inie - i XT. IO 18. Xa-
czelna Rada Ludowa w Poznań.c;kicm. Zwycięskie (10\\stimic• \\ \\'iPlko-
poh<e·P. 

Wnlkn. o wladzę. Objęcie władzy przez .Jcizc·fa Pilsucbki<'go. 
Powstanie rządu <·Pntralnego i jego pierwi:;ze cłckrl't~·. Hacl~· clele!!atów 
robotnic·zyd1. \\'alki na kresach. Walki z Ukrni11c·ami o Lwó"·· 

U ~r u po w n n i n po I i tyczne. Powstanie• Ili X.II 1!11 S i dzia-
łalność- KPRP Zjazd zjednoczeniowy PP~ ~~ 1 u11rjn " ruchu luclo-
w~·m. Partie burżuazyjne. 

\Yojnn polsko-radziecka 1920. (:mczn \\ojny. \r,qm1wa Pil: 
sudi-kit·~o na Kijów. Bitwa w~zawska. Tynw~nscl\\ y Komitet Ht'-
woh1c',rjny Polski w Bialymstoku. Traktat ryski I H:?I. 
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Ustaleuit• 11 1·auit• Polski. Postanowit•nia trakt<llu \\ersitlskiego 
" sprawi<> grani<· Polski. \Yohw )fi.isto ndańsk. Plehisr~·t.,· na \\'armii, 
~la:t.uriH·h i na Uilmym Hląsku. Powstania śląski<' {l!lt!l-1921). i-;pra-
" <l Zaolzia. Konflikt z Litwą. 

Po I.; ka pa 1is t w<• m n i(' po cll e ~ l ~ m. Historyc·zn<' znac·:t.eni<' orl-
zyskania niepodi<·~dośri. :-:łahośe sil r<·"·olu<'yjn_ych. Klaso"<' oblicze 
II Rwc·zypospolitcj \Vi<'lonarodowośc·io" y drnraktn państwa źrt!<l
lem j<'!!O slabośc·i. Pohtc.\ poza ,!!rtm ieami Rzec·zypospolit<-j. 

XIX. HZE< 'ZP08POLITA W LATACH IU21 IH:?fi - ( -ł gn<lz.) 

Dc•mokra<·ja pnrlam<•ntarna " Pols<•e. Kon:-;tytiu·ju mar-
eo\\ ,1 z I fi:! I i j<'j lnu·żuaz~jno-clemokral.\'<·zny c·haraldPr. " 'a lka pra-
wic·y o "lndz~. Znrnorclowanie prezydeutu Uahrit•la :\m·ut-0wiC'za. 
Chjeno Piast. Prnblt·m~· rz11rMw parlament am~ «h \\ PoJ,..c·<•. 

Porzątki intc·~rat'ji JHlllShHt Zac·ic>rnnic n'>żnit· w strukturw 
1;polPC·z1wj. polit~·c·z1wj i trospoclar<·z<'j trzc>c·h terytorici\\' pozahor('Z)<'h. 
)[nicjs7.ośc·i na rod o\\ c·. Znisżc·zenia \\ ojl'IUU'. 

Tr 11 dno ś ei o cl 1' 11 do\\ y . Os i ą !.! n i ę c· i a pil' 1· \\ s z< !! o okr<':-; u. 
Z1wofa11ie ~ospodart·zc. lnflac·ja. Budowa portu Gdyni He forma walu-
tO\\ <I " 'ojna go ... po1lan·za z XientC'ami. Rozwój oświat~ 1 ll<łllki . 

Prob!Pmy spolP<·zne. Xasilenit• walk klnsm\·~· d1 "itrajki. II 
zjazcl KPHP. Walka <"11łopÓ\\ o zi<'mię. Rt•fornrn rolna I !ł:!."i i jej \\~·

niki Postępowt· 11stnwodaw;.t\\'O ,.;oC"jalne. 

XX. ŚWL\T KAPITALI~TYl Z~Y PO PIĘH\\'SZJ.;J \\ O.J::\ll<~ 
ŚWB.TO\\'J:<~.J. BCDOWA POL>STAW HOC'.J\LIZ)W 

\\" Z\\L\ZKC RADZIECKDC (.;godz.) 

X owy uklad Htosunków politycz11yd1 w Ś\\ iM·ie. Kon-
!.!H~s pur.vski i traktat \\ ersalski ( 19 lfl). Powstanie• now~ c·h państw 
w Eurupi<' :--:pr/.ec·znośc·i między mot·nrstwami. Li~a Xarmlcl\\ . 

"ik utk i wojn~· ~wiato" ej. Uospotlan·zc i spol('(·z11f' '-kutki woj-
ny. "'zrost nastrojów rewoluc·~in\·ch i powi,;tani~ pa1tii komunist,,·ez-
nyeh w krnjac·h kapitulbt~·c·ZJ1~·C'li. Xarastanic 1<il n•ak<·ji w skali mię
clz~narodowc·j Zw~·!'ięstwo fa,zyzmu \\e "10:-z1·c·h. 

\Yalk<L z ko11trrl'woluC'ją i int<'J'\ll'llrją. Po\\'stnnit· 
Z\\iazku Soc·jali:-ty<'znyc·h Rep11hlik Rud z,\~«ięstwo "la-



dzy ruc.Jzicekiej \\ wnlcu z kontrrewolucją i inwrwoncją mocarśtw ka-
1>itnlistyczn)·e:h. Pow:stanic III )Jiędz~,1arod6wki 1919. Ut,vorzenie 
ZSRH (192:?) Odbudowa go~-podarcza kraju: 

Budowa pod-:tnw socjalizmu w ZSRR. Chorobni~micrćLe
ninn - 10!?4. ~talin na czele partii. Walka z opozycją w partii. lndu-
trializncja. Piernsza pięciolatka (Hl2 '-1932). Kolektywizacja. rol-

nictwa. 
Xiemcy w pierwszych latach po wojnie. Republika woi-

murska. Ukfad w Rapallo. Udział Stanów Zjcdnoczrmych AP i Anglii 
\\ o<lbuclo\\ io potencja lu gospodarrzogo i militarnego Niemiec. Po-
czątki hill1•rrzm11 \1' Niemczech. Lokarno (19!.!ó). 

XXL KH'llY;:, DK\IOKHACJI PARLA„"\IEN'I'AR:-fg,f \\' POLSCE -
(1 godz.) 

Sytuacja międzynarodowa Pobki. Pr?:Cwrót majowy 19:!G i jego 
g-cneza. Jlządy autorytatywne Pil:;udskiego. Oghmiczouio roli sejmu. 
C"twor1.cJ1ie BBWR Poc:t.ątek opozycji parlamentarnej. Opozycja re-
wo]uC"yjnn KPP. 

X."\:IL ŚWIAT KAPI1'ALISTYCZ:\'1.'" W LATACH KUYZYSU -
(1929 1933) - (2 godz.) 

Wiolk1 kryzys ekonomiczny. $\\iafo\\·y kryzys gospodarczy: 
finmw„ J>r7.e111ysł, rolnictwo . .Nasilenie ruchu strajkowego w Jforopio 
i na ~wicdP (Stan.\• .Zjednoczouo AP). Bl'zrohocio. Zmiany w :-yt.unoji 
mi~dz,puu·o<lowoj. Pr<lby w~·j8cia z kl·.n~y:-:u. 

Ooj8(1i" Hitlera do władzy. J'nf;1.yzm w Nicrn<·zech. Spo-
łeczno-polityczne p1~.r.c:-lanki rozwoju fa;:zyżmu w Ni('!mczech. Kryzys 
i jego kon&•k\\ encje. Komunistyczna Partia NicmiQc w walce 7 roa-
],('!j11. Hitler kanclerzom Rze:--Ly. Terror Jiitlerowski w Niemrzech. Kul-
tura ourop1.'j ka n groź hu fo,:;zyzmu. 

X."Xill. PQI,0cKA W LATACH KRYZYi:>c; I DEPHE~JI (1920-1035) -
(2 godz.I 

Kryz) s gospodarcz~· i i-tosunki społeczno \r" Pol.ce. 
Rozminry i :skutki kryzy.:m. \Yzro5t b<>zrohocia i nędzy. WzmożNtie 
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opozyeji legah1cj (Cmt rol<'w) i re"·olw·yjncj (KPP) wo hec n„ątlów Pil-
"mlskiogo. Fala rn<:hu strajkowego w midcit· i mi '"'i. :-:-tol'lowauie 
J>rt:cmocy przc:t. sanac·ję (pror<'I> brzeski. Bereza Kartuska. }l<H'·'·fika<'jt: 1. 

Polityka zagraniczna Polbki. Układy o nieagr<'"Ji z ZSRR 
(l!J32) i o niP.J'ŁOl'mrnniu prwmocy z Nic•mcami ( IH:34 I. Stosunki z 
Fran<'j<!. 

XX'.IV. ~WIAT W l'RZEDEDXIU WOJ!\Y (IU33 rn:HtJ (3 gotb> .) 

Front ludowy w "akl· z faszyzmem. Ut'lrnal.v VII Kon-
gresu )lię<lzynaro<lówki Komunist~·c·znej i walka ko111m1istycznych 
imrtii o ich rcnliżncję. Rewoluc·ja i kont rrewohwja " Hiszpanii. Udział 
Polakchv w ohroni(• Rc·pnbliki Hiszpar1ski<'j. 

Agresja fasz.nst owska. Lamanic przC'z Xi<•mc·y postanowit-ń 
traktatu wcrZ'al8kiego (zbrojenia, remilitar~rza<"jn Xaclnmii}. Porozu-
mienie Rzym-Berlin-Tokio. Ugodo"e stanowisko mm·arstw za-
cbodnic:h wobec zaboN'zośc·i \\1od1 (Abisynia} i Xic·micc (.\ustria. 
układ w Monachium, zabór Sudetów). Likwicliwja pailstwa czecho-
slowac:kiego. Zabór Kla.jpcdy i Albanii. 

Z:SRR '' lala<'h poprzcclznjący<·h wojnę. R.(·,iliza.c·ja II 
i III planu pię<'iol<•tni<'~O. Osią!!nięda w dziedzinie kult my. Pokojo" {' 
inic·jatywy Z:-\RR. 

XXV. l'OLSKA PHZED DRUUĄ \\'OJX.-\ Ś\\'L.\TOWĄ (5 godz.) 

Wa.Ikt~ sil postępowydt o d<'mokrncję w Polsce. Ele-
menty faszyzmu w koru;t.)1ucji kwietniowej 19:35. Hmicr<~ PilsucL-.kic-
go. Aktywizac·ja sil pmwil'~·: cndencja i ONR. Ob6z Zjeclnoczcnia 'Na· 
rodowego. \Vzrol'lt nastrojów opozycyjnych w miastach i nn. wsi. \Yal-
ka KPP o front ludowy. Strajki cltlopskil• - 1937. Opozyc·ja centro-
wa - }front )lorgcs. Huch postępowej intC'ligencji. Hozwiaznnio KPP. 

Ożywit•nic gospodarcze. Próby przezwycięż<'niil słabości go-
spodarczej i militarnej patistwa (COP). Polskie przygotowania obron· 
ne. Nauki\ polska i jej osiągnięcia w dzk'<lzinie matematyki, fizyki, <;Q-

cjologii oraz filozofii. Rozwój tel·hniki. Humuji1c·c rozwój kraju czyn-
niki ustrojowe i politytzn(•. 

Kult u ra polska I !HH- 1!139. \Vprowaclzen.ie po\\ ~zcC'imoHci nau-
czania. Hzkolnic·two nmic>j~zo~c-i narodowych. Reforma ~zkolrnt rn:J~ 
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i jej skutki. Huz\\ ój :-;zkolnictwa wyższego. Li krat ttm, t1·at1 i ~ztuki 
J>lastycznc. \Vyhitni twór1.;.'· kultury polskiej. Intl'lcktunli~ci wobec 
a ktualnyc·l1 prob)(•mów politycznych (L\\ owski Kong re., Kultur,\'). 

Syt une ja 111 ię dz ynaroclowa Po Isk i Xirnli(•ckie ź;~imia wo-
bcl· Pol~ki. Okrążenie Pol ... ki przez Xiemcy. Gwurancje br.vtyjskie. 
Zerwanit' p1~1.cz r.i;ąd niemiecki paktu o nicap-c-sj1 z Polską. Rokowa-
nia moskil•\\sk1e i przyczyny ich niepowoclze11. Z:rnnrcic paktu o nie-
agresji mięclz\ Xic•mMmi a ZSRR. Sytuacj<t miQclzynarodowa w prze-
cleclniu Tl wojny ~wiatowcj. 

KLASA ff 

(2 godzin~· tygoilr1111,,·o) 

I. AGH~ • .TA XlE)UEC :N"A POLSKĘ - PO< 'Z.-\'l'EK l>HUC:IEJ \\'O.TXY 
S\YH.TO\YEJ - (ł a-odz. ) 

Xa.pacl niemiecki na Polskę - po<·:t.ątkil'lll II wojny 
ś" iatowej. 'il,\· i ~rodki obydwu ~tron" diwili rozpoczę<·iu d:t.iałań. 
::Społe1.;ze1}:;t ''° polskie w obronie nicpodległo~ci Oj<·z.,·z11y. Wypowie-
dzenie wojn_\ 1n·1.ez Francję i Wielką Brytanię - brak dzial111i \\ojen-
nych na Zadiorlzic'. Pier\\xza faza wojny obromll'j Polski - 1- G.IX; 
bitwa gN1urzna. Poczta C:dań."kn. \Yc:-1terplnt t!'. Lndnn~1~ c-ywilna 
\1 obroni<· Bbsku . 

])zin.lit11111 wojenne " okrcHit· 7 li \1 r;1,1·~nia. Ohrona 
\Vybrzrżu. Bit wn nad Bzurą. Zatrżymanit- Kil'llH'1'm pod \Vari;z1tw<1. 
\Vkroezc•nit• Armii Hadzicckiej na teren) ZaehodniPj UkrniH.\" i Biało
rusi. Opusz1·wnil· obszaru pa11tih1 a przez rz;!cl i 11nuzchw clm1 <ldztwo. 

Trżcc•iu faza wojny obronnej: JS.IX. - .>.X . Ohnma \rur:-za-
wy i )lodlinu . \\·alki na froncie południowym . Knpitular:ju Stoliey 
i .\Lorłlinn . Upadt•k Helu. Bitwa pod Koc·kiP111. Polityczm· i wojskowe 
pi-zyczyny kJę ... ki \\ 1zc,.,ni0\1 ej . )[ię• lzyn 1rodowc it--pckty \rr-1.e,<nia. 
Powstauie nądn ~en 8ikorskie.!.!;o: 

Bilatb Il Ht.<'l'Zypo~politej . l'owolnP kmpo r•1z1111J "P•l-
leczno·go„po1lu1-cz<•!?:o - źródłem słabo~1·i militunu•j pa1i ... 1w I Z:1ni-
kanie r<iż11i1• mi\'dl.,\7.ahorow.n·h i umaeni11nit• ~wiaclomo~d ugnlnonil-
rotlmn·j. ()„jqgnie<·ia kultur-'- i nanki polsld<'j \\ okn•:-il' drngi<>j nicpo-
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cl11•'.!fo~<·i. \Yil'lonarodowu~eiow.'- charakter pafo.twa polskiPgo źród
łem tt>nclt•m·ji dezintegracyjnych. Błędne koncepf•jf• polityki za~rra

ni1·nwj - frh klusowc· uwarunkowanie. 

li sn·uAl'JA 1\11.ĘDZYXAHODOWA l DZLU.L'\1.\. \\"O.TBXXE 
\\' pu;RWRZY~I OKHESIJ<: \YO.D."'Y: WRZE ·rn~ 111:1!1 CZEH"TRC 1941 

- (3 godz. 

H u z'\ 6 j 1; .\' t u a<- j i po li t .\"cz 11 ej po " ·' h 11 <- h u [ f \1 oj n~· 
~win I owej .. ,Dziwna wojna". \Vojna radzicC'ko-fiil~ka. Agresja nie-
mit>c·lrn na Danię i Norwegię. Żołnierze pols<~.,· pod Nnt'\I ildf'm. yi;:alki 
nn morzach 

o\.gresjłl nicmie<-ka na Francję w 1940. Ofi•nsprn niemiecka 
na Z1H•l10dzic• (Holandia. Belgia, Francja) ""ojsko polski<•\\ kampanii 
frmwnskicj. Wc,jśc·ic \Yloch do wojny. Kapitulne-ja wojsk i klęska 

Fra1wji. 
Bitwa o "'ic·lką Brytanię. Inwut.ja na Balkanach i w 

Afry1·e. Hih' u o Anglię , udział " niej Polakó\1 Xapad "'loch na 
Cir<•l·ję . Agn·-.jit Xicinict' na Jugosławię i Crt•l'k- \\";\lki '\ Afryce 
\V .... (•hodni<•j i Pób10rncj. Udzial Polakc'iw \\' ohroni<· Tobruku. 

111. S\ IUA< .JA :\UĘDZYXARODOWA I DZI,\ł,\);L\ \\Q,JEXXE 
\\' DHCnrn.1 FAZIE \\'O,Th---Y: CZERWIEC Lii.tł ::Hl<:LO'rnX 194.i -

(6 godz.) 

,\gre!ij11 nicmieeka na ZSRH . Pri:c•lom \1" wojni<'. Atak 
N'il•miec nu Z1\ iązek Radziecki 22. Vl. l H4 I. Walka 11<trocl11 radzie-
ckiego z najazdem. Bit\Hl pod llosk\H! i jej 1.nacwnic•. Oblężenie 
J,cningra<lu Pat't,\'zantka radziecka. Powstanie· ko11łi1·ji ant~·hitle

row--kicj. Bit\\ a pod ,'talingradem Hl-1:?- rn.i:i - jPj militarne i poli-
tyc·z· 1r zmu·zcnic. 

z,, ycięskie ofen:-.ywy Armii Ra<lziPc·kit•j. Bitwa na Łuku 
Knr,..kim. Ofi•nsywa l'adziecka i wyzwoll'nie cz~;ci zicm polskich w 
1H44 Ka pit ulnc·ja Rumunii. Pow~tanie sl0\1ac·ki1•. Po,..t~P.'" Armii Rn-
dzic·c·kwj na Bnlknnad1. 

Huc·b oporu \\ Europie. rt\\'Ol'Zt•nil' .. dru~.dc·~o frontu··. 
Hurh oporn w okupowanyc·h krajach Europ.\· i lllł'l.ial '' nim Polaków. 
\\'alki \I oj:-k sprż.\·mil.'rzonyd1 na tt'renie "'ł<wh. l clzi11ł TT Korpusu 
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Po\skil'go. \\'oj,;ku alia1wkie w Xormnndii. Wojsko polski1• w walkach 
na frondl· z1whodnii11 . \Vyzwolenic Fra1wji. 

Kltska lll Hze,.,z:v. Koniec· wojn)' " . Europie. Of<.'n:-ywa. 
zi111m\ 1 Armii Hnclzicc·kil'j w 19-Ll roku . Ludowe \Voj„ko Pol„kie w ope-
racjach m1 froncie w~<·hoclnim. Zdobyeie Berlina. Lmlowe Wojsko 
Polski<• '' op<'ratji lwrli11skiej i pra>=kiej. Wyzwolenie C'zPchoslowncji. 
Klęska i kapitulacja lll Rze:;zy 9.V. l!l4.;. DN„ydują<·n rola ZSHR 
w rozgrom i1·11i11 hit lt·r.\7;mn. 

'Vojua na Dalekim \Vschoclżie. Abrresjn. i podbojt.• .}uponii 
na Dah•kirn W:;<·hocł7.ic•. ~npad na Pearl Harhor (XII 1 Hłl). ;":itany 
Zjedno<'żOlW 11c·zest nikil•m koalicji. „Lend Lcaso". Npnnrn dn1giego 
frontu. Dzi11hmia woje>m1<.'. Przystąpienie ZSRR clo wojny z Japonią. 
Hiro8zimn i Xagasnki. Kapitulacja .Japonii. 

Konc·c•prje po\\Ojennego urząclt.e>niu ~wiata. Tehe>ran . 
• Tałtu. Pow1;tanic• Orgnniznc·ji Xaro<lów Zjcdnol'zonyc·h. Konfore1wja 
,,. Poczclu mi1·. Problem orlpowiedzialnośri zn. zbrodnie. wojmne. 
Pro<'(':{ \\' Xorymbc·rdzc. 

1 \ ·. W.\LK.\ XAHODU PO~SKIEGO O ~rnPODI.EOLO~Ó. 
I'OLSK.\ W LATACH 1939- 1944 - (9 s.rodi .. ) 

Ok upn('jn hit lcrow-.;ka. Po1lzial okupacyjny zil'm pol..,kich. 
·rcrror ja ko 11wto<ln rządów okupanta. Plano\\ o wyni"zcrt.anio rnuodu 
pol~kicgo; n111sowc mord,,-. więzienia. obOZ,\" konc(.\)1tracyj1w. ,,·y~it·dlc
nia. Zaglacl11 Ż,\'cl<)\\. I<Jksploatacja gospoclarczn kniju, nisz<·zenie do-
robku kult111·1dn<'p;o. Politye>1„ne cele hitlerowRkiego terroru w Pol~c·e>. 

Formowanie si~ polskiego podziemia. Partyzantka po-
wrzl'śniown. Hozwój C,\' wilnego i zbrojnego oporu. Ob1ieze i rharakter 
rz:1du pol~ki<·:i;o nn emigrarji. Powstanie głównych ośrodków polity<·z-
ncj i wojf;kowcj konspiracji polskiej związanej z rządem na emigracji 
(:-;ZP, Z\YZ partie i ośrodki polityczne). Komuni~ci i przeobrażenia 
w o bozi<' h·\\ i<·y; rnclykalizacja ruchu socjalistycznego i ludowego. 

Polityka „obozu lond)·ńskiego". Antykomunizm i koncepcja 
.,clw6d1 '' rngów' ' :-pneczna z intere::ami Polski. Delegatura rządu lon-
<lp\skiego ,,. kraju i utworzenie Armii Krajowej (Il. 1942). Bataliony 
Uhlopski<>. l'kl11d mięclzy rządem polskim a rzadrm ZSHR. Armia 
polska '' z,, iązku Hadżieckim. ~arodowe Siły Zbrojnc-i;kra.jnie re-
akc·yjny uurt konspiracji w kraju. Zerwanie sto~unków między 
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Z\\ iązkicm Ha<lzi<•t•kim a rządem pol--kim na <'llliornoji. Zmiany 
w kiProw:nfot wio rządu nu emigracji. 

Powstanie Poli;kicj Partii Ilobotnic;rnj. l'ow.;tanie Pol-
skiej Partii Robotnic-Lej i jej program. Gwardia Ludowa - zbrojną 

"ilą. PPR. "\Yzro. t aktywno~ci konspiracyjnej mn. ludow~ eh. Siły ]o-
wie~ w kraju. Inicjat~""Y konsolidacyjne l'oJ„kicj Partii Hobotniczej. 
Sytuacja w nwhu l111lowym, radykalizacja zcrcgów B('h, ,.'\rola Lu-
du", RP.PS. 

Huch oporu \\ PolsC'C. Powstanie Związku \Ynlki l\llodych. 
"z1u-c· ..:z<'rcgi. 'Valka w obronie kultury narodowej. 'l'ajm• 1urneznnie 
i o~wiata. l)ziałnlno~ć TOX. Życie kulturulnc- w konspiracji. Prn~a pod-
ziem11tl. Akcja„ N". Walku cywibia i sahotuż. D,\'\\ orNja. W'ywiad. 

Hozwój odclziułów partyzanckich. \Yullrn '/. żunclnrmicrią niemiec-
ką i wojAkiPm. Obrona ludności cywilnej prżl'd p<loyfikar-.jami i wysie-
dl11ninm (Zamojszct..\·zna). Walka z transportem niemieckim. Powsta-
nia\\ gcttad1. Pomoc Ż.nlom - .. Żegota„. nkl'jo OL. Ekspropriacja. 
"\Yspólpraca z partyzantką radziecką.. "'ielkie bojo part:\'Znnokie AL, 
AK i BCh. „Bepublika Pińczow:::ka"'. Polski -.;Z:tah Pnrt;yzancki. 

'Ctworzonic Armii Pol:::kiej w ZSRR. Konsoliduojn i nowe 
ini1•jntyw~· polityczne emiirracji polskiej w ZSHH. Pow tnnic Związku 
Patiiotów Polskid1 i Armii Polskiej w Z._,HR. Bitwa pod Lenino i je3 
znaczenie. Przyc:zółki nndw:i~la1iskie. Zdobyci<· Pmgi. 

Kraj own Rada Xarodowa. Powstnnio Krajo\\Oj Rady Xaro-
do\1 <'j - l. I.1044. Utworzenie Armii LudmH·j. Budowa konspiracyj-
nogo aparat u władzy ludowej. Delegacja KHX w Związku Hncl11.ieckim. 

Po \rnta ni o \Varsza w:::kie. l. VIIl.-2. X. I ll·t4. PI ll1 „Burza". 
Po\\!ltanic \VnrszawRkic - jego polit;\·czne, woj·kowo i momlnc aspek-
ty. Antyrn<lzieokic intencjo kierownictwa powstania. Bohater:'two 
walczących. Próby pomory ze strony I Armii \\'P. Zrwt). Upadek po-
wst :mfa i zniszczenie Stoli~·. Barbat'7.)'ll"'two ni<'miocki<' 

Y. POCZl\TKI WLADzy Lt."DOWEJ" l'OLSCL 
I W'AJ,KA O .TEJ UTRWALE~"ll-~ 1944 J9ł7 (5 godz.} 

Ksztnlt ownnio '<ię ustroju Polski Ludo\HJj. J>O\\:-tanie 
PKW.N. )lnnife:st z ~2.Vll.1944. Pow~tawanio tcreno\\ych organów 
władzy ludowej - rady narodowe. Pi<'rw zy eta}' rC1f m my roln<'j. Przej-
mowanie na własność ~połeczną dużych zakladó\\ 11i-1.(•my:sk>w;\·ch. 
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Prz<'k:;ztal<'t·11it• l'K\\'X \\ Rząd 'l\nwzasO\I',\'. HozllHl\\ .\ St. )liknhtj-
czykn w )loskwic•. Po\1 ;;tanif' T:nnczasO\ll')..(O Hzł1d 11 ,frtłnoś1·i Saro· 
dowej Opoi'.,\'<'ja pc>lity1·zml w rządzi<' (PSL i )Jikolaj<'z~·k). Dzialal-
noM zbrojrn•go podzi<•mia. 

Spr a wa poi-. ka !Hl aren ie mię<lz~ narocl1nn·j. l>t•1·.\-Zjl' kon-
fcren<'ji jalt111iskit•j \I ' sprn1\ ie polskiej. Konfc•r<'tH'jn \\' Prn·1dami1·: jej 
T>O:stanO\\ iC'nia \\ sprall'il-' Xil'rniec:. estal1•11if> z:whodnic·j \,!rHnit'y Pol-
ski nu Odrw i Xy;;ic" 

~ojusz z1• Związkiem Ra<lzirekim. Kto„unki polsko-nulziC't:-
kic 11 latad1 1!144 J!)4i. Układ o prz~jaźni, 11znj1•1111wj p<HllOl',\. 

i wsp61prac,\ goHpo1lnrc·zC'j z 21. IV. JH.t.3. 
PoC'zittki oclhudowy i przchuclowy goHpodarl,i 11 Pol-

s<·c. ZniHz<·i'.c·nia 11oje111w. Porzątki odbudowy i n•konHtrnkl'ji !!O"po-
dar<·zt•j. LJi-:bt 11 a o nac·jonalizacji przcmyslu i innyd1 11't.i1·dzin !.(o"pn-
darki (:~.I Hl·Ui). Akc·ja osie<lle1kza w wojl•wiSclzt \\'łl<'h wcho1h1i1·h 
i pólm>c·ny<·h. lnm· r1why migracyjne. 

Ustrój polit~·<·zn.'· Polski lat ł!lH 1!14/ . \\sk1i1 11icl11par-
tyjny. ('zohl\\a rola PPH. Cchwał,\· I Zjazdu PPR 'X.IL 1!)4,3) .. J('(lno-
litofrontmrn PPS. "\Li j<·g<> \\alka z P~L Stronnidwo Dt·mokratycz-
nc i St1·onml't110 PnH'Y· U:;tawodaw:-two ch·krt•lo11t•. R1•ferendum. 
\V,\ bory do ~1·j11111 Ustcl\\odawcze~o . )fala konst~·tucja. 

\'L l'HZ~:)HA„\'\ :-\POLECZXO-t:O::>PODAIU'Zl•: l POLIT\TZ~I·: 
\\ POL~<'E \\' LAT..-\.l'H 1947 l!l-1.H (4 11;0(11..J 

Odbudowa krnju zt' zniHz<·zcu 11 ojt'nnyd1. HPaliz,tcja trzy-
letniego pln1111 odbudo11 -;.· gospodarezej. ·walka o trnnspnrt i hawkl. 
Znicsi<•nie r<'1.da11w11tac·ji art.vkuló11 spożywC'zych. Odbudm111 ""ar.,za-
'\ y. [ nlNll-lyfilrnc·ja sf OSll11 kc)w ha11d]0\1yd1 Z zagra nieą. 

O ś w i it t a i k 11 I t 11 r a 11· p ie r ws z·'·<' h I a t a <' h p o 11 y z 11 u ll·-
n i u. U pow:;z1·1·l111icni1• o'-wiaty. ·walka z ;malfo bc·t ~~1.mcm. O<lbudmrn 
i roz1n'1j szkolnic·twa wyższe~o i nauki. :-\tos11n<'k int<'li~c·1wji t wón·zej 
do przemian 11:-trojow.n·h. 

Zj<'clno<'zt·nic l'llC'hu robotniez<'go. 
\\';llka Pl'H. o zjednoc•zenie ruchu robot ni<'wgo. Tnulno~ei na 

<koclz<' <Io zjC'dno<"Zl'lliH: wzrost H•nd<'ncji do!!mat~'<'WO-lil'kl'iarskich -
osknr7.c•nit• <·zęśei kit•ro\\ nietwa PPR o „o<lc·hylcni1• pr;rn icowo-nal'jo-
nalist,\ <'ZIW„. Kon~r('s Zjt>' lnoc·zC'niO\\,\" - J)()\\:o;tnnit• PZPR. 
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Zjcdn<H'zt·nil• ruc·hu ludowego. R11d1 rnludzit•żo\\'Y w 
pier\\ szyd1 lat a.c· h Polski Lud O\\ ej. Kongrl's Zjeclnoc·zeniowy 
rurhu lndow<'go: powstanie z, 'L i jego zalożN1ia prot,-rrnmowc. Ruch 
mlodzieżo'"'} " picnn•zych latach Polski Lll(ło\\c•j i jcj:!o zjC'dnoczenie. 
Działalność- Z)ł P . jego dorobek i tradyc·je. 

\'II. PO\\ 8TA~IE ~"'UTO~GO ~Y. TK\lU K H.\.JÓ\\' 
80('.TALISTYCZ).'"YCH (.i g1l<l1..) 

C:c·nezn Xi<•mil'<'kiej Republiki Demokrnt ,\ c·znl'j. Ra-
<łzil'ckn strefa okupae~·jrn1 w Niemczech. Dzinlalnoś{· niC'rnieckich 
antyfoszyHIÓ\\. HPf'oI'my społeczne i odbudowa gospodarki. Powstanie 
l\R D ( 11)4!1) piC'rwszego w dziejach Xi<'micc· pn11sh\ a robotników 
i rhlopc>w. 

Prz~·st<1pic•11ic Rumunii i 13ułgarii do koalfrji antyfa-
sz~ stowskic•j Pow:;tanie narodowe w Rumunii i jej vrn~tąpi<'nie 
do koalicji ant~ faszystowskiej . Obalenie m01HH'<·hii \fyZ\\Olt'nie Buł
garii i jt-j przystiU>iC'nic do wojny z Xienwami. Obnłl'lll<' monarchii. 
Powstanie rządu robotniczo-chłopskiego z Dymitrowt•m na czele. 

Z\\ yc·ięst" o I cwi cy w Czechoslowal' j i i n a W 1tgrzer h. 
W) zwoll•nic ( 'zl·c·l10:-.lowat·ji. Koalicja rLądowa z Bc•m•szem 1lł\ czele. 
Wypadki lutowl' I !14-S. Obalenie reżimu faszystowi-kieg:o 1111 \Yęwzecb. 
Walka kcm11rnist<J\\' węgierskich z agrariuszami i "'kmjną prawicą 
o władzę. 

Hu1·h~ 11arodowowyzwolef1eze na Halk1UHH·h. Pomoc 
~\rrnii Rnclzic·ddcj " wyzwoleniu J ugm;;hrn ii i Albanii. Po"·stanie 
republik luclowy<'h w obu krajach. Gló\\·ne zalożC'nia jugosłowiańskiej 
frdemeji. \Vojna domowa w Grecji. JnterwcnC'ja wojRk brytyjskich . 
Klęgka ruehu rewolucyjnego w Grecji. 

Przl'hieg rewolucji w Azji południo\\ O·\\'sd1oclniej. 
Powstanie Korc>a1\skicj Repu bliki Ludowo-Demokrat,\'eztwj. Zwyrię
two rc"olu<·ji ,,. ('hinac·h i \Vietnamil' Pólnomym. 

n11 S\\L\T KAPITALI T\TZXY PO Dlff<.:JE.J wo.JXIE 
ŚWL-\TO\YEJ li ~odz.) 

Hozpacl koałic·ji antyhitlerO\\'skiej i j<•gu przy1·zyny. 
'polcc·znc\ polit~·1·zne i ideologiczne t-.przcc·zno.~ci mir,-dz~· s~ stc·mem ka-
pitałisty<·zn~·m a so1·jalistyc·znym. Geneza i prz<'jawy „zim1H·j wojny", 
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jej klasown istota. ~n::-ilPnic propagandy ant._,·komnnistyC?.nej w ~";e. 
cie ka pi t.alist)·cmy111. 

Pozycja ekonomiczna U~A po drugiej wojnie ~w.into
" l'j. Wzrost ]lOtencjału militarn~o, amerykat'1skic ::-trefy okupnc)ine, 
i n 1-0rwc1wjc powojenne (kra je Ameryki Polucłniowcj, Korca I !150, Chiny, 
Indochiny, Blkki \V:-<•hód). In~piracjn pow:-tania autykomuni;itycz· 
nych 1>akt6w woj.„kowyd1 (X.ATO, ~EATO). Osiągnięcia rewolucji 
nnulrnwo-iechniC'znl'j w U~A. Xapięria ,.:pole1•znc i ra~owc Działnlno~ć 
lPwicy n mer.rknński<1j. 

Krnje zaohodniP ,,. obliczu kryzy:rn polityr.zne!!O. 
Hozpncl hrytyjRkicgo i francuskiego systemu koloniahwrro. Wojna 
w Inclochinnrh, wojna algierska. Kryzys parlamentar~·zmn francuskie-
go, rząd~· JY Republiki. Polityka wewnętrznn. i zngmnicznn de Gaul-
Je'n. Lowir.a frnncuHkH. Upadek monarchii włoskiej. Kryzy:; sysfomu 
parlamentarnego we \\'loszech. Rozwój gospodarc·zy "'loc·h. Pozycja 
WPK. 

Powstanie Republiki Federalnej Niemiec. Odej~cic od 
realizacji układów poczdamskich. Pow~tanie RFX pr/.cjawem zimnej 
wojny. Hola H FX "'globalnej strategii imporializrnn. Pozycja gospo· 
darcza RF.X we wsp6lczesnym 'Świecie. Re'\;zjonizm i military•1.m zn-
chodnioniemiecki. Zimnowojenna polityka. Adenauera i jego epigo-
nów. Rządy wielkiej koalicji. Rząd Brandta . Xormalizacja to,uuków 
z Rl•'X - znaczenie. 

Hozwój gospodarczy .Japonii po I I woj11ie światowej. 
Gospochtrcza C'kApnnsja powojenna Japonii i jej micjiwc w świr.cie 
w'Bpólczcsnym. Roln komunistó'I\' i 80cjali;.;tów w wnł<>c o uni1•zalcżnie
nit• siQ .Juponii od polityki amerykańskiej. 

Bli8ki Wschild po Il wojnic ~wiat owej. Powstanie nieza-
leżnych ]>a1'istw amb. kich. Powstanie państwa lzroel i jego ekspansja 
t.crytorinlna. Agrc8jc izraelskie. Problem uchodŹC'Ó\\' palcstyi1sldch. 
Antyizraelski ruch w krajach nrabskich. 

IX. HOZWÓJ $WI.ATOWEGO SYST~IU SOCJALISTYCZNEGO 
(5 !l:OClz .• J 

Wzrobt znac7.c>nia ZSRR na arenie międzyunrodowej. 
Odbudown i rozbudowa gospodarcza ZSRR. "Cchwnły XX Zjaz4u 
KPZH i jego hi~toryczne znaczenie. R:11hicckie osi11eCTDięoia naukowo-
-te1-ht1iczm• Polityku zagraniczna Z~HH. 
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syt u ac· ja \\" l 1 hi ń skic j Rep ub li et• Lu rl owej. O:"iągni~l·ia 

i trn<lno~<'i n•" olucji c•hi11skiej . Dojście clo głosu tcnden~ji na<'jonali-
-.tn:zny<'h i antyraclziecki<'h. Rezultaty tzw. „rewolucji kult urnlnef ·. 

S~ tnac·jn w ~wiatowym ru chu komunil'tycznym po XX 
Zjeź.clzit•. Paź.dzieruikowa deklaracja rządu radziec•kicgo o zasadach 
:-.to,..unków między krajami :;oc·jalist~~cznymi (I H56). Xnracły partii 
rohotni<'zyl'h i komunistycznych. 'tanowisko KPl'h . 

\\'sp<)Jprat·a krajów socjalistycznych. Hnda Wzajemnej 
Pomocy Go:-;poclarC'zcj. :\Iiejsce krajów socjalistycznyc·h w proclu kej i 
i wymianie 8wiatowcj. Układ \\Tarszawski. Walka krnjów soc·jnlisty<'z-
nych o hPł'.J>iN·zN11:1two zbiorowe w Europie. 

Walka narodowowyzwoleńcza w kr11jach Afr.\•ki, .\zji, 
Am e ryki Południowej. Kryzys neokolonializmu w Anwryc'l' :-irod-
kowC'j i południowej. Pow·stanic socjalistyc·znC'j Kuby. Prt.chieg pro-
cesów dekolonizacji w latach pięćdziesiąty<'h i szc-4ćclzicsiąt~ <·h na tc-
reni<' Afryki i &\zji. 

X. Oi'L\<:Xll~C'I,\ I Tln:'D~OŚCI SOC.JALI8T\TZXE.J PHZEBlTDO\\'Y 
POL ~KI LAT l950- l9fl.'i - (4 irodz.) 

Rozwój ~ospo<larki narodowej w okrefde plan 11 Il-let-
niego. <.:harukt<>rystyka założeń planu 6-letniego. Wielkie budowy 
OC'jaliznrn. Rozwój procegów urbanizacji kraju . .N"api~C'ie r~·nkowc 

i spolerzne związan<> z koniecznością akumulacji środków na inten-
?iywną industrializa<·ję i wzmocnienie potencjaJu obronnt'go. D.\·spro-
pon·jc cklitem1y\n1ego rozwoju. Korekty planu 1Hi 11 Zjt'ź<lzit> PZPR. 

Wieś polska, w okresie przemian. Zmiany w strnkturze :-;po-
leeznej i agrarnej wsi poh1kiej. :Niepowodzenia polityki forsownej ko-
lektywizacji rolnictwa polskiego. 

Kształtowanie się ustrojowych zasad Polski Ludowe j. 
Rozwój działalności rad narodowych. Konst~-tueja PRL. Wzrost t l'n-
dencji ccntrałisty<'znych. Xaruszanie za~ad sol'jalisty<·znrj prawo-
rządności. 

Rozwój oświaty i nauki. Intensywny rozwój ... zkolniC't\\·a 
wszy:-;tkich ~zc·zC'bli. Powstanie Polskiej Akademii Xauk. Cpowszeeh-
nienie kultury. Nasilenie tendencji dogmatyC'zny<'h" połityc·p nauko-
wej i kulturalnej. 

3!) 



XI. OSI.\<;Xll;:CL-\ I THGDX0:=5CI BUDOWXHJl'\L\ :-iOU.T..\LlZ)fU 
\\' POLSCE W LATACH tn:lU - l!l7U :? ~o<łz. 

Umacnianie praworządności so<•jali:-tycznej, dahzy 
roz~ój :-.orjalistyc·znej gospodarki. 

Znac·zl•nie uchwal V III Plenum KC PZPH - X. I !J;3li. Polityka 
rolna i postep w industrializacji kraju. Etap) rcalizncji pięcioleh1ich, 
narodowy('h plancl\\· gospodarczych. Zmiany w kierownictwie partii -
XII. 1970 r. i rN1kt~·wowanie proeesu pogłębienia fiOcjalist~·c·znej pra-
worząclnoflci . 

Po hdrn 11 s,vs l om i c państ" sor j n li ~ty(:z n ,\'C h. 
Odnowi<'nic 1mjusz11 polsko-radzieckiego 8. IV. l !lli.3 r. Współ-

praca ckonomieznn z krajami soojali;;tycz11ymi \\ rnmarh RWPG. 
U macninnil' w.;p6lnoty ::<ocjaliRt~·cznej . 

Xll. XO\\ Y ETAP \\- HOZ\\'O,JU PULSIG LUDO\\'E.r 
on XII. 1970 .HOKr - (:l !.,'O<łl.) 

J>olsk 1 krujt>m ro7.\\ iniętego sorjalizmu ZnaC'zenie Uchwa-
ly VI Zj1mlu PZPR (O- 11. XII. 1971) „O clalsz~ socjitli,.;tyczny roz-
wój Pol~kit'J Rzeczypospolitej Ludowej". Xowit strate~ia rozwoju 
spoleczno-go~podurczego. Proces doskonalenia Ryi>tt-m11 socjalnego 
i warunków bytowych ludzi pracy. Zmiaua sy,;temu organizacji władz 
terenOW,\ eh (27. XII. 1973 r.). Uch.wala Rej mu PRL ( 12. IV. 1973 r.} 
o zadaniach nnrodu i paf1stwa w wychowaniu młodzież,\ i j<'j udziale 
'\ lrnclo\\niel wi<• HOC'jalistycznym Polski. Urlnrnlu, Rcjrnu (I !t X. l!l73 r.) 
'' Aprawil' sy.;IC'rn11 edukacji narodowl'j. 

Polska polityka zagraniczna. 
\Vzrost znaC"zc•nin Poh..ki na arenie mi~dzynarndowcJ. Stunowi„ko 

Pol,;ki wobec· glc'rn ny<·h problemów świata w:-pókzr.;nca:o. Pobkic pla-
ny rozbroj1·11ia. 

Xa uka i tec•hnilrn w ~wie.l'.ie w~pólczcsn~· m. Wykorzy,-ta-
nic energii utomowej do celów pokojowyC"h (prwdując·a rol.1 ZSRR 
rozw6j ełl•ktroniki. o,;iągnięcia nauk rnatcrnat~·l'Zll~·rh, badania w Ko-
1m108ie. J>1-zy!!olowanie spoleeze11stwa polskil•go do żyria w dobie re-
wolucji nnukowo-tcchniC"znej. Xowe form~· ksztnkenia ustawil'znego. 
Troskn part ii i pail,;twa o rozwój oświaty. nauki i tc<!hniki. 
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UWAGI O UEAUZ.\('JI PROGIUJJU X\UC'ZA~f.\ 

I. UWAGI oc;ór.NE 

I. Rolo. llir<torii w rnu l izncji ogliłn.) c·h Lt1 d n1·1 d,\•(l llkL,\ c1mo -
·Wychownwczych 1;1:ko ly 

Hh;Loria. ja.ko prwcłmiot na.uczania w l it•t·um ogólnok.,..zrnkąe,\·m stanowi 
wa.żny czynnik w przygotowaniu mlodzi<'ŻY 1lo aktywnciro ml7i.1ł11 w życiu 

epok'<·znym. Xauczanio histQ1'1i 11 latwio. bowiC'm z.-owmi,·nie oJZblnych prawi· 
dłownści proce.in 1lzit•jowc>1Zo. R pnez to J?;lQhszfl t'<>zumirni<' "4>ólr.zesno~c1 
i peri-p<'klywy pn:y„J:Jości . 

Zdobyw1mil' "i('<lzy hir;toryt"znej ląc>zy '<i\' Ś(•ii'.-1<· z l'OZ\I ijnnwm ogólnych 
zrloluo~i JKWnn.wcz~·1•h. ,,- s:r.czc1?ólnoki 1nyi<lt•nin. w.vobraźni, pn1ni\'Ci; 1naj~ 
pny tym :r.11,.,tosowanie r6ż111H,lClnC' czynno,<ci m,\·ślow<'. zwią.zorn' /. pod,..1awo-
wynii rod:r.ujnmi roznm•>\1·n11ia: \n1io;.kowani<'111. d11\\'Cl(lz(•11ip111 'p111wdzlł11icm 

j wyjaśnianiem . 

Hi„torin k,..ztaltujl1 pntriotyLm i iutrnlllcjonalizm prnl<'tru·in<'ki. uczy mo-
ralności i ma ni(•rnałC\ z111\Cz1·nie w wyclto" .u1iu P:<t1·ty('z11ym mło1lziC'Ży. \Y pro-
Ci.'l<ic 111\U<'zm1ia. historii k><ztnh ują '< ię bo,d<'m prz<•lmnnnil\ i naistnwiPniu. 1wzu. 
ciowo w stoflnnku d o ok:n·~lon~·ch poi;taci h it<tot~·czu~·ch, grup !'lpol!'cz11ych, 
irlC'i i wurtośC'i ku lturnluych. 

Zdol>yw1rn11• prz1•z uczniów wiedzy h istory<'zm•j. "yrabi11ni\1 11111i1>j{'ł 11rnści 
poslu~l\\lllliu. 1:1i{' uią \\ nowych sytuacjach pozna\\C•zych, wdr11/.1111i1• do sumo-
dziclrwj prney, k::ztaJtO\\l\nic nauko~ep:o światopoghłdu, roz\\ ijnniP uozuć 
patriotycznych i k. ... z.tnłtowaniP odpowiednich po ... tlłw monilnych - sini:,,· jNlnn· 
mu l'<'lowi, tj. przygotowaniu młodzieży cło możliwio pt'lnN!.J nczc ... u1icz!'11il\ 
w proc:c><io bu<lowni<'tWI\ 'ocjnli~tycznego. 

2. Dohór i uklnd mat<•rialu nu.uczanin 

O~ólne :rn,..arl~· dol)(lnt i układu matcl·ialu 11mu•z11ni1i \\' p1ognu11io 11\\7.lllę
dniu.ją zarówno wln:<c•iwości hi ... torii jako 11n11ki. jok również <'haraktcr tej 
dyS<'~pJiny jako przr1J111iot11 JlRllCZ8Uia i W.)ChOWł\lllR. W' l'elu S!\\'(J!'ZCUil\ \li\· 
nmków umożłiwinjl}l'~·ch le·}>'? W przygoto\• oni Il 1111o<lzi••7.y do zrozu11umu11. 
"-p<'•lcze,..nn~ci zA,.,(o-;ow11110 w budmrio prOl!l'l\11111 z1t-nd•J zwii;-k,znnin stopnia 



i r 'T'" 
!I 

fi~ .~tcnmt~ czru:i&.·i kursu historii w miarę zblii.anin ,..iQ do czas(1w w~półc?.C.-nych. 
"' m~ śl tej :t.11~ndy ob. :r.cn1i<'j zoo<tal~· potroktuwmw dzi••j•• 11owoi.rtn1• i 11aj-
11ow„71•, m11trri11ł za.~ z dziejów >-taroź.ytnych i Arcdniowit..'<•zn zostnl ogro11ic:zony 
do niezhęd1tep:o minimum. 

Hnmy clu·ouoloi;?it·zm• kur,;11 hi>-torii w lic<'l1m ust.nk1110 taki.o w myśl po· 
i,tnl11t11 wi1µ:m1ia lll:;torii ze"· pólczC'snością; realizacja tego p~tulntu wymagtl-
11zer„zogo omnwinnia z rolodzirżą problematyki <'":LllS(m· u11j11owsT.ycli. Dobór 
111nt('ri11ł11 imzgl~'<lniu jeclnak7.o zru;adi,: integralno~ci hi„tori i o~jmuj1• wit.'C 
'dnd<Jmo,!.ci clotycn1co r<'iżnych dziE'dzin żyda społecznego i Z\\ Uµków rniQ<fay 
JUUli. 

zn,11u·ty \1 progn1111it· mf\tl'riel 1111ucz11ni11 ol.x•jrnnjll po<l,..tawowc fokty 
hh•turyc;m1·, 1111v1:h~lno dn zroznmicnia przez mlo<lzil':i: uajwożnicj~zych pro-
blcrnc"1w ... po!.•cwo.go~podarcz.'·ch, połit ,\'CZllY<'h i k11lturul11ych nn po,..zcze-
gc1111y<:h Pt 11p11ch proc·P>1\I dziejowego, od pi('rwotiteJ \\ ,ipól11oty rorlow!lj a~ do 
11ksztnltowu11in się tiwiat<>WC'go ><y>1temu ,..vcjalistyczrn•go. 
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I 
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I 
:-;1u„z11n z1t:>•l<Ul. że wiudo11w,<ci z historii Polski pfrn i1111y hyl- potrakto\\ nne 

sz•'uej i " "PO><Óh hardzit•j po11:l~bio11y, walazłn swój wyr11.-: w odpowio<luich 
propon·jn<'h i w powią/.lmiach międzr histori1ł nuro<l0\1 Ił i JIO\bZechną. Dzieje 
oJczy„tt• u kto zo~tuł)' jo ko '' ątek rozwojowy calości dzit•jów, C<l z punktu wi-
cłz•'11in rozwij11111a ,..Amodziolno~ci i aktywności tn'.\Śłow<'j ucznitl\\. 11 prZl'«ł•t 
\\ >-7."!o 'tk11n z!I w1gli:<ló,1· wyC'howawczych mn dużo znac1.enfo. 

• I 

,\lnterinł nnm·ztmia '.l.łl\\ u1·ty w progrnmio ujęto w zn,o.dzio chronologie.wio. 
Ud<'hyłt•uin od t-0j zu.-..ady, pvdyk-towone wyrnnt:"aniarni 11ntury dycłnktyl'Z11cj 
"prowa1lzono tylko w kilku tematach. 

\\' ufrcin t~l'i poi<zc·z<>gólny<'h dzialów i te111nt11w progrn111u uwzględniono 
zur61111n Z\1iązki ge11Nyczm• i prz~czynowo.,kutkow1>, jnk nSwnioż związld 
fuukc·jonnlno.;::trukturult1e. Srn·nrza to pomyślno warunki noucznnia proble-
mowego i organizowarun :mmodzielncj pracy UC"Lniów. Uzupelnirniem szkolnego 
kur„u Jii,..torii j1•:-t celowo i phmowo zorganizowaun łt·kturn pr1w populnmo· 
11nukowy<>h. l'owinnn 01111 11\\"1:glo:dninf. w minrę moiliwuAci \\'~z~·Rtkie dziedzin)• 
i okr1·;:;~· lii:;tor,\'C'zrw. \V kla."il' I lektum ta mict" brdzie chamktl'r nadobo-
wiązkowy. Ll<'zniowio klllsy IL III i IV powiru1i ohowi1}'zkowo przeczylt~G 
w rnąt?u mk11 jedni} k„ią:i:kę popularnonnukową i zduc~ z tęgo ,praw1.• ne. pi~mie j 
hq<lz 1H•t11i1•. ł'orn tym 11n11C>zyoieł wini<·n wsknzyw.u~ ll'kturę nmlohowii1zkową. 

\\' 11rs;ra11in1wu11111 pror•tHll nu11czn11io. mt•zmi<>n1ie wai:nq rolę o<lu:rywa 
rc">iuorodno~ S}X>:>obtm· o<łdziaływ11ui11 na u<·zmów, a zwla.„zcz.a spo;;;ol>Ów pracy 
samych m·;o:111ł,,,._ Z111l1min bowiem w:-;pólczesnej "zkoly wymai:;ają takiej or~o- • 
nizaej1 prti<'~' clyd11ktycz110-wychowa1wzoj. aby >'!1mo1b:i1•lnoM i nktywno~6 I 
m~ ~Iowa uc:r.11i6w mo,gły by~ rozwijnno na. w"zy„tkich lekcjach hi4orii . 

• Jr.dn,\·111 7. wainyC>h wnruuków rozwijania Ramo1lzil'lno~ci i nkl~'\nto~i 

l11yFl11\H•j ucwir)n· jest z11cho\\'1H1ic odpowiedniej proporcji mii.><lzy sytuacja- I 
m1 zwi1p:n11ymi z przy~wnjnnil'm przez uczniów got-C1\\1•j "iedzy l\ sytuacjami I 
wym11gt1.i'l<',\ mi f!l\tnocLdchwgo rOZ\\iąz~"'Wllnia prohlrmów. 1 

I 

I 



l'ntle.no pr.r.c1. 11auc1.ycit•ła \\iadomości powinny tano'' i<'.· tylko 11iezbęcl11ą 
podstawę do 1>runodziełu<.>go wy„illm myślowe11;0 uczniów - do "ykrywania 
zwią1k6w między fnktami hi•t-0rycznymi. wyprowadzania \\11io~ków, „praw-
d:w.uiB ~111 ;mości wprowadzonych twierdze1i, określ1111ia istotnych cooh po-
SZCZC!.!;6lnych :tja\\·ii;k historycznych, odróżniania er.eh Ojlólnych od ;;ipccyf1cz-
nych, uogólninnin, stosowania poznanych uogólnień przy wyjaśnianiu i ocenm-
niu nowych fakt.ów hist01·:ycznych. kla.<;yfikacji runteri11ln z określo111•11;0 punktu 
widzenia itd. 

Xi1•z111icmie ważni~ rol\' w roz,,·ijaniu sam()(lzi1•lr111A<'i i nkty\\11<14ci 111y~lo

woj uczuiów odgry\\a .qpójność logiczna, wai.jt.'10110 powiązanie po,..zcze-
gólnyd1 „ytmwji poznawczych, co można osiągnąć przl'Z sk11pi1•nii• ich wokół 
problemu stnno\\ i1l(lt'go główne zadanie lekcji. 

Prol>l<•m ot.wif'1·a prz1•d uczniami pcrspckt.P~c.' pmey. WRkUl.uj1• Cl'l podl•jmo-
wnncgo wy,.;iJk11 myA.ltnn•go, kształtuje wła.-iciwy .„tosnnck 11c•z11iów do poda-
wanych przrz 111111czycfola lub podręcznik winclomo8ci. do wprowadzunych 
w procc~io llłtllCZlillin zml1ni. ćwiczeńi_pytrui. Syt ue.<•je problemowl' mają 
warto~ dy1laklycznq pr-zy sto,.;owaniu wszyst ki1•h furm nrga.niz~wji prncy 
i ""Z.} tkic•h mctn<l uanczania. a. nie tylko na lokC'jach poŚ\\'i1,.-co11y <·h spc<'jaluie 
~mnudzicluoj pr8A.·y uczniów nad rozwiązywu11il!111 okre~lonych prohlemtm· 
i zadait. Prohl••m i zwią7.ano z nim zadania .-<tn11owi1~ illo 11czni1)w f>o<ł„tnwę 
koor<lyuarji w~zy„tkich ich czynności poznawczych. Xio jc„t to jednuk pOll„t.a-
wą wy~r<'znjl}<'q dlu 11anczyciele. jako org11niwtorn proce"" p1>111awCT<'!?O 
uczniów. 

Xauczyciul powinion ~wiaclomić »Obie celu por~pokt ywicz111• i ro7.",fl· 
zywano pn.ez uczniów problemy traktować jako oguiwa w rc1lliz>wji t~ C'h 11c lÓ\I". 
Xancz~ ciel powinien wiedzieć. dlaczego stwarn~ na danPj lekc·ji toki} n nit• m11ą 
~yh1a1•jc,' pmhll.'rno\\ 1i. dla<'ZC'l!;O na omówienie jf'dnyc·h zap:11cl11iei"1 po:iwi~ca „to. 
~w1kowo mnło cz11.~u. gdy inne rozpatrywani' i<ą l'!Zczcg6lowo z za„lnsowollliPm 
różnych pomocy n1\ukowych. Pcrtipektywicu10 cele dydokt.yCl.OO•\\·yc•howawczo 
~ą <lin. nanczyciPlit podstawą koordynacji wszystkich stron tlzi1\laln0Aci pozn1i-
wczoj uc•zni6\\' i gl6wnyrn lu·~·terium wpro'l.va<lzania takich lub inii) eh uklntlfnv 
pokć, stwarzaniB odpowiednich ~ytuaoji problemowych oraz doboru wła4t·iwych 
form prnoy uczniów nn. lekcjach. $wiadoma koordyuncJłl l'Óznych "tron <l1:ia.-
ła.lności poznawcmj uczniów zwiększa siłę oddzialywani11 wychowuw•·z~o 
historii nn rnło•lzirż. ułatwia nanczycielo"·i stworz<•ni•l W>lnmków 11iczb{·1l11ych 
do k ... ztałtm\11nia n!lukom~o poglądu na .Sw1at. i p11:ok„ztałcanin „i{' zrlohytej 
przez uczm6w wiedzy hii;torycznej w przekonania. 

Dln osią~n ięciu lepszych wyników nauczania \Il' włi1Ae1wym czn.,,io i pr1.y 
mniej-zym wysiłku zo strony nauczyciela i uczmów konicC?.no jest plano wa-
nie prauy dydoktyczuo-wychownwczcj. Chodzi tu przll<lo W' 7.)Stkim o roczny 
plan procy w dnnej kła.tiif', Plan taki może być tylko planem ram<)\1. ·m. \\' pny-
gotownniu I'lnnu roCLD61!'0 gł6wną rolę oclgry·wn analizn mak>rmlu progromo-
wci:;o i analiza treści podręcznika. "rynikiem tej analizy powinno 11) (. okrcllenie 
główuych prohlom6w •Ila posz<'zrgólnych rozdziałów i temnh'iw progmrmi or11z 
celów dyc111ktyr.z11o·wycho\rnwczych, które można !Hl cla11ym mntt>rial•• reali-



zowuC:. Plan tuki pomoŹ!• nnucz,vcielowi puy p<><l/.iulo lit·zb) j.(OOzUI lll\ po"Z<'Ml-

góhw t<"mat). pr1.)' dol:l{mw pomocy naukowych. litcrotnry nzupdniajl}Ci•j. pla-
nowaniu w.n·it'(,zck ornz. w powiązaniu muteriuh1 nuucznnin z życiNn współ
cz<"•ny m. 

\\" toku reulruu·ji planu r•K·zrn•g;o pm1·inuy b) ,~ opracm1)" aru• plany szc·ze-
gólmH' (okro-owe). kt61·c stanowią pod-.•awę przygotownnil\ ~ię uauczyc1ela tl1> 
lekl"ji. \\' nunC"zllniu hiF:torii WllŹIW jest. aby przygotQ11 )·11·n(: c•ult.• cykli• IC'kcji, 
a nit• każd11 lckch• z o:;olmn i w izoltwji. Pny łllkim poy·l(otQ11·1lniu naucz~._ 
cil•I nil· trud z oc·zn pt'l">lpcktywy; Naliznj(\C okroślout• jodrw"t kę lekcyjną 1\"ie. 
w jnkim sto„11nk11 pozostnjo ona do innych lokcji. 

Uznpdnlł'nwm i llnJ„zym ciągiem pracy lekcyjrwj j1»1t pni.en domowi\ 
uczuibw. Xnuczycid nu• mn. hl'zpośre<lniego wpływu nn. pracę domową. kieruje 
nil) jt><lnak 11 „po~ól> po~l'edni pr1.C'z odpowiednie pr;i:ygotownnio uczuiów do wy-
ko11n11in zmh111 domowych or11z p1·zez fiprawcl7.11.nit'. Prtwł\ domowa jllst WIQ<t 
uczl'nil'lłl si\• \\ d11ż_1 rn Rtopuiu i;amodzi<'l11ym i 'Z lt•~o 11 z)ll{'<lu s~•lnin bardzo 
wn:l.nłł roli..• wychow1n1 c1.ą. Trzcbu jedr:ak pami~hlć, żo prncti domowa moża
sp1•łni1u~ R\1oj1• zml11nil' tylko w6wcza-;. p;dy jest odpowi1'<lrrio zm·gtu1i1.owtUU\. 
Do pod,..tl\wowych 1n1rnnków właśc1wu• organizownrwj i owocnej prłley do-
mowl'j ncn1iÓ\\ llllirzyć nalt>ży: powi~uie pruc~· dummn•j z J)ł"ncą lt•kcyjną 

w j•"<l11olit~· pro<'!'" nuu<:7.ania, różnorocbo~ć temalyki i form z11d111i 1łomowych. 
ornz wspornnianiP W) i.t>j nal<'Ż.' l<' prz~,got<1wm1i1• ll<'ZIUÓ\\' 1\u \1ykn111111ia zadm'\ 
d01nnw.1·<'h. 

4. Doh6r metod. ><po'louów i śrotlków 1u\ncz1\11in 

St„~owu110 11· n111w;r.u11i11 hht "'"i i met<>d.'- pracy dyd11ktyc/.110-wyt'l1<1wawcz•'j 
po\1 inny ułiu wim' 11C'z11iorn nie tylko pomnnic fnktów hi~tor_1·czny<'11. h'<'Z hlkżo 
zclohycic• 111niPj\:t110.<N i sprn.wno~ci <i)u;i.>}Cyrh przygotownniu llCWiÓ\\' do życia. 
Ko111c<'z1w jc~t położ1•11ic' szczególni!' duż••go nnei,oku ru\ to mPtod~, któr1: 
7.wi1:k,;w.ją ~1op11·1't ,.imodzif'lności i aktywnoki myMowoj uczni611·. zmnsZl\ją 
ich <I„ po><llll'(iw;111ił1 >iH,' zdobyfłl 11·iedzą h.istor,\·czruł w nowych "~·tual'~t\ch pn· 
'Zrlllwcz~·ch. KnniPl'l.llO„C: po8l11~iwnnia ><i{' róż11yn11 rnelodnrni i ~ro<lko.mi d~·
d11k1y1•z11ym1 ,,., nikn nic t~·lko z po~tu1ntu \l>'7.C'Cl\.'ltronn1~u rnzwijo.niłl o~obl)

·wo;c1 nczrwi"·· l••<•z r6wni1'Ż z róż11orocl110~<·1 ..;111111·j t rt"<ci „zkoh1C'jZ11 kursu 
hh•t11rii. 

\\ 1lohMzc 1111•1rnl i Ś!'oclków wrnczanin 1YaŻ11ą 1·ul\' .... pclninjq trzy za..-ady. 
P1l·rwszl\ 7. uich to za."8.rłn adl'k11łltno:Sc·i lllt>tod, spo,..obów i ~rodków 

m1111·znr1ia dv rod z11j11 ogółu~ c·h stron proces u poznawczllgo uczniów. 
Tak 11p. k,ztnlto11111111• pnrn·idłtm ych \\~·obrażl'li Jti„torycznych i p•/.y .... wajanio 
przez 11czniów mo.terinl11 fok10.(!ra.fi<·7-!1~0 wyinngn po,..huiiwauia :;ię i?łówni" 

m'ct-Ollił ohS<'r\\'łWji his1orycz11t'j oraz taki111i •po~obarni i ~rodkami. jak opowio.-
da111•• uan<'zyc·i<•lo i obmznwy opis. poka~ ilu>itrncji, \1°y„wiethmio filmów 
hi~tory<'znyl'h, wycieczki <łt1 nnv.eum. <>::lądanie miej,.;c;mych zah)tkć1w histo-
r_1·cz11.1 d1. 1·1.ytunic W) hrnn_,·ch wyjątkó\\ z lckt 11ry hi!<toQ t•znej itp. Pri;echo-
clz1•r1ic• 111l foktó11 do 1H1::{Ólni1•i'1 dokonuje si~, na d . .rodz11 l\lltlhz~ i s)"llt<'r.y hi~to
T,\'<"ZllPj. )fogg t 11 111ic·1~ ztt,..10~0'1 nniP tnkit' ml'lt1cly i śl'Oclk i. j11k np. W)'kla1l 
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n1111cz~ cit'l11. 1,•feraty uozn.iow„kfr·. pogadanka i dy„k1H1J11 oraz <~wi<·z„nit\ i zn-
d11111n. \\)"lll1lt?<1j1~· o<l uczniów ~nod7,.lelnego ro1:nmow1mi1\ 11p11rtl'ł{o ni1· tylko 
111\ 111atc·ri11I•• "ł'""t rJ'.PŻc1'i, lt>c;r. przede ·wszystkiin rozumowani.i t,(•f)rl'tycz.nego, 
op11rt1')?0 ua mntt•rinlo poj\.(. i "i}(łów ogólnych. 

\\"~ mhit111i1• 1mtomia;;l 11111iej~t11o~ci i spro." 1111,<c:i \\" po,Jngiwaniu i<i\' zdo-
Ly1t1 w11'<l:f.1l hii-toryc:f.1111 w nowych cU11 m•zniów -.yt 11ncjac:h po1.imwczych 
•p1• ·rn -.i~· Zlll'Ó\\IW 1111 nh„1•nqwji hi><torycz111•j. j11k t1·ż 1111 nnaliJ'il' i !\\'11t1·zi1•. 

~-., 1.olo \\ ~·„1 m n sit,.• tu b< •w11·m rozpntrywan 11" 1u1wy1·h 11111 uczniów fakt ć1w 
l11..,t<>1~·1·z11~1·h luh ll'Ż wspbl<.';i;1-s11ych wyd1u·z1•1i życi11 spoh•c·znc~o z p1mktu 
wulz• 11111 ;i;nnn.n·h już 11c•zm11111 uogólnie(1. ~Iogą t 11 m i<'Ć z1it1ł o.„owun i1• 8}>Ccjo.lnio 
przyi,:ot <!Wł\111' 1:w11':1.1•n m. '')ma.gające po„Jugh' 1mi1~ ><tę po:t.111111.\ 1111 110~6lmcr1i!\· 

mi - prz~ n1111ii'ltt" np. "yhrnnych ilustr1wj1. ''.\'lmmydt fr11g1111·11llrn zp źródd 
lw<ltll'\'('Zfl)l'h, ll lll'JŁ-<<•m\'y('h Zt\bytków itp. 

J>r11)!11 z11><t1<lt} Jt•,.,t :r.gocl 11o~ć 1nc>lod i i'.trodk(iw 111U1<''11uw~ Z.!' "woi1.nymi 
'' 111,!.tH\\ 0Ś1"111m1 opnH·ow~·wanego mu.I t•nnln. M1<:<h) d11ł>m~·111 1 11kln-
c!P111 t11·ści n dohort'lll 11wto1I i .:.rodków nnucz11.11i11 i><t11i1•J„ \\:fllj<•111111\ z11 l1•7:110;.ć. 

Dobór 1nl'tod pnu·~· d;nh1ktycz.111·j związany jest 11i<' tylko Zł' s1x~·yfikq mnteriałn 
z po-1"z"gól11~<·h <>Jll•k. l•'<.'Z także z<' 'lwoist~·111i wlo.-<ciwośr.imni muh•riałn 
z po-zcz<'ll:Ólnych dz11"<lzi11 lw•torii (hi4oria spolN:rno-i.:o„podłll'c·n1. polityczna. 
woj»n 1 wojskowośt"i i kultnQ ). Tak np .. ahy doprowllllzić• U('z11iów rlo zrozu-
llllC1113 -;top11io\\•$:O pn-.tl{pll i::n•podarezpgo \\ hi,..tor)l'Zll.\ 111 1~•zWOJll. uiu ~ 
(.M>ll"/.l'hll<' ~zt·z•'ll;Ół)·· \\'nżuą sprnwą jest 11atorni11•t poz111111111 przp;r. uc;-.uió\\· 
llllJhm~lzi.-j 1-.tol11;\·ch cl'dt P.<>szczególnych okrt.,..{m histnty<'1.11ych jnko t•tapów 
02(1)11(>'.!o 1·oz\\ uj11. I111wz<'J natomia>--t przt"<l-<tu wia -.u: "J>l'I\\\ IL rl<>bor11 nl!'too 
i .:1·odkt\W nnuczanin. ~dy uhodzi o zagadnieuin. Z\\ itFll"' z po•tępt•Jll tcdmiC'z-
ll~ 111, np. z 11 l"P"'•mllil'm 11111·z.,.dzi prac~ . \\'azuą rol\• otljl;l')'W11j1t tu ni o. tylko 
o(:ól11 wnru11ki }ll':fy,<pie-.zujl}Cl' lub opóźniające• l't>Z\\Ój ~il ''.Yt wórc·zyrh w dn-
ll~ 111 okn•,..ill l1t~tor~ cz11ym. ll'cz także zna.jomoś{- naJbanlzi<'j i<t ot 11ych Plt·mentów 
1111111·1?0 111u-z1;dzi11 01·uz jt•!!<> funkcji w proc<.'st<' procl11k<'ji. KoniPrz1w L11 będzie 
Or)!;mizownnin W,\·cif'<':f.ł'k do m11zeum oraz wprO\rndztuii<• r6:im~ch zn.dnń, wy-
lllll;.!a,i1~.vch od 111·zn i{rn· ~ttmnclzielnego analizown11 in ih1st 1·1wj 1, mocl1•li itp. 

)111tl'rial z dzi„jó\\ •pol<·czno-gospodiu·ezy<'h ~t w111·1.a hnrdzn dui.t> 1110:i;li· 
W'O~<'I k1•rzy„1n11i11 z "mdzy. którą ucznimYil' zdoh,\'h 11n h•k<·j1u·h i11nych przed· 
miotów 111m<'J'.łl11ia oraz z wla"'n~·ch oh><enn1cji i 1lr~wi111lc1.1•11in ż~·ci"we1w 
uc1.1uów. \\'~ kr1rl'.y"tnuif' tych PICtnl'ntów wplywn cloclntknwo 1u1 11rozmni<'Pnio 
toku I kcji po,;wi..,.'Cony<·h wy·mienionej prol1lcmntycl'~ 

Pr.1.\ oprm·uwy"·m1111 różnn·h za.gad11ie1"1 z <lz1ojów pQlit~ <'Zll.\'l·h \\UZ1ut 
spmwąJe.-.t po.< 1ą:1.n11i•} roh z warnukami "'ll<>leczno-go-.p0<l11rczy111i clnllPl!<> kraju 
orn1. z ogt'1l11ą !<) tunoj11 mięcb.),rnrodową. Powiązruuc tnkw -twnr1.u po<l-.t..i\WQ 
do 7.ndn(1 \\ .' inagnją<•ych od n<'z.uiów w mia1-e -.,1111o<lzwlncj anolizy i oo~uy 
d1.1nlnlno~c1 poszezC'i.:blu~ eh kia.-< ,..połc<.·znych. wybituyr.h prn-tnc1 Iti ... torycznych. 
t•'.>7.n) h 111stytucji pm·1si.w itrl. Do OCC'HY tnkicj potrz„h110 J''"'I konfrontncja 
„t8\\"lllll) <•h 111 z••z nkr<•~l1oną grupę społPc:złlll cdl1w /. \\"tlr1111k111111 11i••:tb*<d11ymi 
do ich t'(>l\lizHcJI nnv renlnymi możliwo~C'inmi <:I \\łlrzrnin tokt<'h \\"lU"1111ków 
\I" 11kn·-lrm~ 111 111iuj-.c·11 1 rzn-il'. J'oo,..hi.wq, do okn·~t.·ui1l 11h'7.h\'(l11yd1 \\"i\ftlllk<'>w 



realizncji ccln Jl '-l dln 11czni6'v zdobyta ju.G wicdi.a hi<>to1·ycz.na. Podstawą zaś 
do cltnraktcryst.yki realnych możliwości ,..tworzenia warunków w danylll m1ej-
,..cu i t•zfi io „talllc "iQ annlizn całokształtu "W~m1ków społeczno-gospcxłiłroZych 
i połity<r/„11ych w olwlonym kTRjn z uwzględnieniem "·pływu sytuacji tm~lz.y
na J"Od•Jwoj. 

Trzcc111 7.łl...··adą JOSt z:gotlność -.,to,;owanych przoz 11auc1.yciela m tod 
i ..;r,><lków nnucznnm z możliwościami poznawczymi danego ze„polu 
uczninwskic,Ru 110. okro.:.Ionym etapie pracy. Ta smna metoda mo:io mieó 
w 111mcznniu hi;:to1·ii różnri stopnie truJno'*i. Lntwiej87.a tllu uczniów jao;t 
np. annlizn i h)lllCZll lu~tor~·cznn. oparta na materiale t<po,:;trzożo1ł 1 wyobrażo1i 
od a11ołizy i s~ 11to•zy opnrt<ij na pojęciach i sądach oµ;ólnyclt. Nnjtrudnioj-.,za 
zaś jc.<1t. nnnlizn i l'j ntC'l.n hi-:1toryczna z~iw.ana z ><1unocliirłuym rozwicp:yn·a-
ni<."m przt-i. 11c:.i111ów ró:imych problemów teon•tyc:.inyoh. Roi.wi11l.ywnnio tego 
rod:1:nju zn<łm'1 pomA.wnych wymaga przeprownd:wnia opcmcji my.śloJwych 
z1·6żnicowa11yeh pod wzg-lęclem stopnia tn1clno,'.;ci. Tak samo 4rodki 11nuc:1.anio. 
mog1~ mic~ chun1kt(•1· wil'Cej lub mniej zlo.i:on;v. 

Do~h1;.;o\\·1rnio wi~'C 111Ptod i .~ro<lków nauczania do możliwości pomawczycb. 
uczniów powi11110 b~ cl p1z1,'<hniotem o>tałej troski 11au<'zycicla. \\'szystkio metody 
nl\ll'zy trnktmrnć rozwojowo i dynnmicmie, z\dęk~zaj1}C stopniowó trudności. 
•raki spo.:;óh post{'powanin ,-<pr-1:yja rozwojowi sam0<l7.icl11oki myślenin uczniów. 

Dla 111?.cczywi tnirnin zn-.ndy zgodno;ci metod pmcy dytłnktycaio-wycho
wn\\C;r.ej z 111oi.liw.Jściami poznawczyn1i d11.nc-go :1..Cbpolu uczniowHki~ koniecz-
na. jc:;t dokłnchm kontrola i-1:t..'<'Z:J."'i>'t~o ~anu wiedzy uez11iów, ich u111icj~tno~ci 
i .-.prawno:ki w po~J11ghHmi11 'lię różnymi pomocami nnukowymi. Dopiero wy· 
uiki tnkioj knntroh dnjq, 11n11cr.yciełowi po<l,;tawę do wyboru odpowiednich dla 
dmwj klnsy metocl 1 Hro.lk6w nm1czania. -

\\' cłohorw 111etocl i środków naucza,1h\ do puszc·zc>gól11ych lokcj1 histo11i 
wai.1111 ml(! 11clgrywu, npr6ci. om6wionych już 7.llSn.d, enty zcHpól ,\~~ajemnie 
powi1vllllych krylc·riów i<zczc>gólowych. Jednym z wninioj~zynh krytt•ri{m· 
w t.ym zei;polc :;11 c·<•lo dydnkt:vczno-wychown.wcw n•nlii.ow1111e w ł"lltllach cykh1 
l<'kcji :;tnuowiqcych pt·Wntł 1.wartą całość. To <•f'I(' clccyc.111j11 bowil•111 o funkcji 
dyd11ktyuz1ic•j po~:.wzrgi1lnych lekcji w ramach c~afogo cyklu, n fuukcjn 1lydak-
tyl'znu Jek1•ji wplywa na pr1;~"Clział szczegółowych tro:4ci do clonej lekcji. Treść 
znów 11111 honlzo duży wpł,vw na r>kreślenio zadrui k,;ztalcąc.} eh i wychownw-
czyc·h, 1011liznwnnych na rlanoj lekcji i wreszcie z.ndnnin docyclujl} o wyborze 
tnkich 111h i1111.ych metod i ..;roclków naucz.nnin. 

\\'ynika z tego, i•J w całym tym zespole krytenów ~zczogólow;i. eh, kluczową 
pozycję znjmujl} :znclnnin clyclnkt.}•czuo-wychownwcJ'.C, 'zwrfłrono ściślo z trclcią 
reałizownnogn mntcrinłn. 

fi. Utrwnł1wic winclorno~c1 umieJ•:tno.;ci uczniów 

L:t-Ota utrnn.lnnia z(lOb.}1eJ przez UC'miów wiedzy i umwj~t11ośc1, Jako 
~woistej strony procesu nnm·znuia, polega na plru10wy111 6LWl\l'Zt1111u przez nn.u-
czycirln wnnmków umo~Jm,ająC'ych UCT.niom 1:1to~owa11iu iclohyt< j w.iedzy przy 
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rozw1ą.zywan111 nciwych :r.adrui. Tak pojo;w 11tn,nłnnil' je-st l>urdzo w11z11~ 111 
C7~ ru11kicm w l"7.wijn11111 snmodzit'lno~i i nkt) wnnści 111~ ślo\\('j tll'wi(1\\. 

ProblcJt111 utn\·alunin zdouytej przez uc'.Zniów wiedzy lu-tor~ c1.1wJ nio rnożnn 
roz'l\;ąz1u: w "PO c)h racjouah1~· w oderwaniu od trc~ci im ·tud pracy und IHJ\\·ym 
rnatcrialcm. Juz. w toku procy nad nowym mntcrinlcm t.richl\ ~•w·nu.ać syt uncje 
kor.tysl1u• dln 7.0pnmi„tywnnia faktów hi...,tc>ryc•zn) c•b, 7Wiązk6\\· między nimi 
i uoglilmeii. Utrn'Slnnie zdobytej przez 1wz11iów \\ ic<lz~ J>O\\ irmo hyc~ 1'l'i-'la 
Z\llQZllllO zo \\SZ) tkirn1 ~tronmni dz.ialalno.~ci poz11n11czcj uc1111ów, tj. pozua-
wnmcin fnktfm· histo1') czll) eh. ich uogólni"nwm ornz. po-l111?iw11111crn "il( zdoh) · 
tą wiedzą hi I nr,vcznq w nowych l:iytuncjach pozuu\1 cz~·1·h. 

\\' i'yfltmnic 11trv„·11Jnnia najważniejszą rol{' oclgQ \1uj1} chm 1fri,<Jp ze sohq, 
:t.Wllp.nno prucooy: 1) pwcos włączania po1.11111iego przez uczuitiw rnatC'rialt1 
faktogrnficz1wgo do nowy<:h układów trc!{ci i c10C!hotLo:c11in do C'<H'M Rzorsz~·ch 
:<trnktt11" poj..:t·iowych. 2) proc!'R pogłębiania zdol>yt.oj ju;. przt·z ncz11i{1w \1il'd;i:~· 
p17PZ po„lugiwnni<• 'ii\: nią w co1·az to iunyd1 syt llłlC'jttC'h poz111rn·t·zy1·h. T1i dwu. 
pro!'" ~ «tmH>\\11\ w 11a.11c·z11niu historii glówm~ poci-ta\\\' k11ol'llyr111<'j1 """'·Y"I k1C'h 
sposobó\\ utrw11lu11in win<łomośl'i uczniów. 

tl. Kontrola i occun \\·ruik6w pnH'Y 11cz1111h, 

Komrolu. 'pcl11in w 111·0<:(),..iu nauczaniu nic„ tylko fu11kcj(.' 'fll'3\nlzu11i:cą. 
lcc-..! tak:i.o fnnkc·k k>-ztnłcą<'.ą i wychowawcn1 .• Je„t „un jcd11~ 111 z \\"HŻnych 
wuruuków trwnlri8ci z<lohytcj przl'z ucz11i(n, wi1!flzy cwaz hciilzccrn "'rrzyjajq,· 
c·ym rozwiju11i11 J('h snmfl<lz1cl11o;ci i aktpn10~1·i 1ny~lt•\H•j. l'or1111lto wdraża 
11cz1111),, do sy,temntycz11l'j i celowo orp;a.riizowu1u•j pr111·y wlu-awj. U11iwPr,.;al1-
zacja j11ki1..~~ sposohn kontroli je~t duży•m 111)1'0.•zczl'nic•rn i pnw1i?.11ym hlędł'ln 
mot<xl)Clll,\"lll. Każdy bowiem spo"óh koutwli mn 'wojn znh'ty i \\"111ly. knzily 
~pc·ł11i::i tylko okmślono funkcje. 

PJb{'ll111l' JWlł<'c ' kont rohw dają znaczną oszcz~·d11ośc" cz11~u. 11'1L'j111ują sw~ lll 
7.•hi~>g1!'ll1 w„z,\Rtkic•h uczniów i :1..apewnie.ją pr1.t'I. tu wi~·k,.,zą obiekty\\ noś1i 
wy11ików 11pm\1dz<'11iu. Uirtno sposoby kontrola poti·wbm· "Ił 11i1· t._vlko <Io !ipraw-
dza11m wy11ik6w prncy 1wznin, k>c1. trucie do rPt\lizm•ji i1111y<"h celt>\\° dytlnktycz· 
no-w~rhO\rnwczych. jnk np. wymbia.nil• knlt111·y 11·yp<l\l"it1<l1.i, mni1•j1:t110-<P.i Jo. 
klo•lnC'gO wyrni1111ia ,;ądów itp. 

RontJ·(lla powi1111n hyć pr.1..cprowtldzann sy·,.,t:cmatyezuiC'. \\~~ lllll!(•\ 10 zwrc>. 
(](•111e. głównej nwai:d 11n kontrolę bieżącą. planową, n llll" un knutrolQ >-poro· 
d) CZllłł· Kontrolą należy ohcjmo"-nć """zptkw istot no clorncnty trc~oi knzde'..:o 
większego tem11t11 lub działu programu. Zaduma kontrolnu po\\ i1111y zaw,zo 
opwnM i{' un W) rnn~nni11ch pr<>grnmu na11c-ltU1in i w mani\' mozliwo~ci powinn:;• 
być jednakowo pod \W.glt'<lem -topuin trnclno.~i dla "l\~1.y tk1nh 11czni6"• <lauoj 
klas). Z kontrolłł niero1.erwal11io związana jc.,t occnn procy uc-z11in. którn „tuzy 
tym samym celom dyrlaktycz110-wychownwcz) 111 .• \by oc.-c11n uh~t\\ inia n·ali-
1.ację zadm'i dydnkt yczno·w.) ch11wawczych. konir~:t.11c• jt.':!t i;p<'lnio1110 cnlqgo 
zespołu \\11nmk1hv. K011io<'zn•i jc-t możliwi<' mnl,~yni.:1hw znh1<'kt~ "·izmnmio 



OC<'ll.\" 1 po,-lui:;i,,111t10 'i\) r1"1zuym1 jt·j formami (''} tł\WlllU) ,;topi,·11. chnmkte-
r."·"t yka. t<l<Jwna). 

Pr/.cdrniotem o('l·11y powini1·11 być- pl'Zcde w„zy..t.kim t:.topil'1°1 1:rornn11cma 
JH'l:t'L uczniu m11tnialu 1.1\s>w111cz1'go. mniej{'h1n~ć: popmwn1·go wyJ1t-1111min 
unjlmrd~.Ll'j istotnyrh wydnr.-:e1'1 i Lja.wi1;k historycznych. \Yylllngtu1ia 1Lt1111•zy-
<'•<"ln nigdy nie powinn~ przPluaczać ram pr<>~ram11. gdyż u11i1'1t10Żll\nn to 
\J>ih\knie j('<lnakowyrh dla wszy:;tkich ucmi6w kryteriów i norm oceny. 

Occnn powinna hyć jawna, 1\ kryterin i normy, uo któr."·ch opl\rt4• tlll w.nna-
gunia nauczyciela. powi1111y być oczywi-;tc dla 11t·z11ió''"· .fawno~(- 0CE"ny wol.>CO 
cnlc•j klu,;y nie ")·kluc:ui rozmowy indywirlunlnej uauczycic·ln z tll'7.llll'll1. 
zwłn;.zczn w przyp1M.lku :mlt'COn<'j likwidlwji stwio•r<lzonych uprzt·dnio 1.rokćm·. 

Occ11injąc pra{\' uczniów, Ilł\11czycirl mu~i stnh• p1uni{'W o tym, Ż<' OCl'llB 

nio jl'»1t C<'IPm samym ,,. sobiP, li-cz jedlt)lfl z ważnych ~mdków ochlzial)°"•mia 
11·ychown" c·zl•go. 

7. Kor0lacj1\ /, i1111:•mi przl•clmi„t1uni lll\ttczu1Lia. 

\\' tuku nauki ,zknlrl<'j w lieoum koniN·zue jt•st. 111rn."ią7.ywn1110 11a l;>kcjnch 
j«'tl111•go p1·z1·<lmiot11 do i1111.' eh dyscyplin nankm1 .''Ch i "ykazywnhi1• \\7.uj„m-
nyl'lt zwi1p.ków i 111\tu·1111kowa1i rnifdzy 7j1n\'isknmi przyrody, Ży(,jn spolt>r.l'ltt'l!O 
i psychiki ludzi. Pon1uli to na lt•pszc 1 \1-<zech„trunnicj~ze nici\\wtlenw ·•·yda-
r.w1'1 1 ZJll.Wi>'k oruz no. p<•łni<'jHzo i barch:1rj ściH!t· rozmuil•nie poji.:l". Xnut·z1miu 
histo1·1i pcm inno cc'Chow•\I; <it}Ż<'nio• do wzttj<'mt1t•go powiązn1ua. różnych <11 e<lzin 
i.yciu spok•czncgo. Dlat<·~o trzeh11 "kupili<: 1 syntt•l)'ZOW11l- wiacłomo;ri ztlohyte 
pr11•1. uczniów m1 lt•kcj1wh inu.' ('h prz„dmiotó". :N'11. przykltul wi11d•1mwi...i 
11 wi1•l11 wn;.uych odkr.rci11rh i wpmlazkac-h w d1iocv•1111· fizyki. !'lwmii. brolo!!ii. 
g•~<>)l;mfii muµą i p11wi1111y hyć 11a lekcjach historii p~)\\ ią1„ant1 z o·nłokv.włrem 
W1\n111ków spo)c'('zno-go,..podnrcz~ eh i polrtyczn~ l'11. p1mnjącyl·h " l\m1.\ m 
okn•si<' historycznym. Rr,..tnry.k ma tt•i mnż11oś1~ wykoz1l11in wpływu tlł\111- przy„ 
rodrtH'/.,\Ch na rozwc)j h•t•h11iki . /.yrm. spulc-rzncgo 1 l.:11lt11rnl11ego. 

\\' 1<>1<' inlotnyl•h 1.wiązków tnl\ histm·1a z 111111ką języktt pOl!<kiq~o. H1<to1·irt 
11.it" 11\ umi<'jSC'O\\ i1•11i~ " ('Zll><m i nalciyto t.r1J/.11111ic11in 11tw<H'<1w litt·nM!kwh 

oraz npis1111ych " nic·h w~«larzt•i'1 z prt.1"ą)oŚ(·i. Lt>kt um zaś pol11111-ryc1J11l. 
zwln.-1.cz1~ o tematyce zw111z11uc>j /. walkł1 11arotl1m·owyzwołl'1·1rz11. z ok•1pm:j11 
hit I Pro" ski~ i z. lmdow11ict wrm „ocjali~tycznym w llll."Z} m kraJn. IIO!!Z<'rt.~r 

wiiulorności histrffy1•z1w 1 spnt~gnjt' t'lllr)f.'jn1111!11~· 40,.,11111•k do t ~ t•h Z11!.?llcl11ir1i. 
Kor-zy,t11jiµ· z t1ł\1oru" litt•nwkich nnłeży JMtni{'t111: o il'h l'J><'<'Yfic'<' ptn111iw1.•z••j. 
'\\)'rllŻllj!}('Cj SI~ 111.111. w f1kt·ji lit•·rncki!"j. 

Pow1i.ż111~ pomoc "" 11a11c•zn.11i11 hi><to!·ii >slanm111} wintl11111rn<ci 111·zni6w '7. zn„ 
krclln gco,:rl'afii. Zuajorno,'..C: -<rodowi"ka ).!:t'f1~mfu·z11••!.?0 pozwala lrpiej z1nzmni•~ 
})l"/.Ptlli1m~· i<p»l1 ·t·znn-~osp0<l11rcz1 • i 1wlityez1w. Ponn<lt o lek"j" gcoicrnf11 11uy-
cz.y11 i11ją ><it: rlo wyrohirnin 1„p~zc.j orie11tu!'ji prz•'~trz1'11111•j i spr1mnośc1 w J>0· 
,111giwnni11 ,j{' mapą. 

J'r:i:y omnwi1111i11 zn!!ml11i1·1·1 z 1:nktt-11 k11lt11r) nnm·7.ycit>l hi~torii powm1C:11 
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wykorzy-.ty\H14' windumo~i uczniów, uzyskane llll IPkcjnch \\'~·chowania pia. 
tycz11cgo i m1LZyc;i;n1..·gu. 

\\'radomości zcloby te rm lekcjach hiqtorii „tanowi(. l.>l.cłą ceuuą pollloc 
\V r.:-alizaeji p~nunu wychowania ob~·watel<1kicR:o. )!at 'rial m111cziu1ia ili<1t-0rii 
stanr.wi podbudow\: dla ugruntowania i usy:;tematyznwani11 problmnatyki 
maturioJizmu hi~torycznego, dostarcza wielu przykładów dla wychowania 
w duchu pntrfotyzmu i internacjonalizmu. Szozegóhtio przydntne będą mado. 
mości z hii;t-Orii najnowsiej pn.y omawianiu nn le>kcjadi. wychowania ob~·wa
tt>l~kicgo prnblcmntyki PRL i współcze.<1uego 8wiatn. 

Obmdązkicm nauczycieln. historii jest zazno.jnmfonil' "i\! z. prognumuni 
nauczanin innych prz<•dmiotów. a także utrz.nn~·,1·n11k 4·islcgo kontaktu z in· 
nymi rn111czyciolnmi clla wzajenuiC'go inforruowanin "iQ i uzgndni1rnia toku pracy 
dydnktyozno-wyeho-..vo.wczoj. Pozwoli mu to zoriPnt.owa.(• !łii..•, jnktti wio.domo.~ci 
1•zc-czow1• oraz pokcia. zost.ały już wprowndzoue nn lc'kcjach inn.v<'h prwdmiotów, 
a.b) 1111 lf'kc•jn<'h hi>1torii móc się do nich odwoła(· luh tylko jr• uznprłllić i roz-
winąć. 

b. l)rgo.nizoejn pracy poza.lekcyjnej uczniów 

'f1'('~c·iq zaję(• poznh•kcrjnych mogą być probll·my. kt(1ro „z<::1.cgół11icj za-
intcre,owały 11ez11i6w. nio przekraczają ich 111ożliwo~r1 poznawczych i mają 
11wc 11zn~nclniu11i1· rl)·daktyczno-wychowawcze. " wfrcinch tych konieczne jest 
pozosrnwic•nic uczniom możliwie dużej swobod~ i położt>nie "zczególniej:;zego 
naci~ln1 rm snmodziP.lne prace wykonywaim przez uczni6w zt"•}><•ło\\·o. 

\\' pracy pozalckeyjrwj mogą byi· organizow11110 zespoły 11!1\ wy kounnia 
doraźnngo zadaniu. oniz zt>.o;poly tnn1łe, zorgtmizmn1110 w kólkn hi „( ory czue. 
Moment zorgn11izowa11ia kółka pomuiC'u by(- poprzf'dzo11,,· rlo,;tntc-1·1;11,rm 
okr<'s1·rn przygotowl\wczpu. Najbardziej i.':itotn) m c1.ynnikil'111 w przl gotowa-
niu odpnwirdnich wRnmków do zorgani.-;owanin kMkn jCllt rnzbudzf'llił' n mło
dzież)' zu.i11tercsowm1 hiHtorycznych. \Vykorzy11tnnin przl'z 11u11c;r.,y('il'ln tylko 
doraźnych chęci ucz111ów i zorganizo"''aili<' kólkl\ bl'z W,\·st11rl'Zll.Ją<:1•.1 pracy 
przygotownwczoj poeiąga zwykle za sobą koniN•rnoM· zliyt dużPJ pomocy 
i ingerPucji z<• 111 rouy 11auczyciela, a tym "am.\ 111 z11n.cw i1• ogron i cza samo· 
dziclno;.ć ucznió,1, co czl\.~E"m możE" doprmrndzić d~ ~z~ bku•icu rozpadu kółka. 

Proi.tmm i ;mkrc's pracy kółek histor.' cznych w różuyc·h ,;zknlueh. n m\wet 
1\· tej "llllwj "7kolc na różnych etapach rozwoju prac•1· po1.11lnkcyJ1WJ. moi:1· b~-ć 
bardzo różny. Pmcl\ w kółku powinna 7•h•pokajać i n1z1\ ijuć ind.' widusłn(• 
zamWro<:ownnia po"ZCZ<'J.!Ólnych ucznió" . Ku 1·ow111w• pr1\C'.I} k6lk.\ \\.''maga rxl 
1m11ez~ cif'la rnożl1wiP g1nntownPgo poznanu; d1111of;!o ~rrnlo'' i.-kn polc'<·znei:o 
i pott7.ch 11c7.ni6\\. Sto„nnck międz,r opif'ku11en1 11 c-,donkarni kółku. powi11ien 
<tię tak ułożyć. aby mło<lziei była prześwia<lczonn u smij AAll\OfłziC'lno~ei. uby 
samorzutnie szukłlła pomocy u nauC'zyC'iPlo. Tr.wha stali' dlł7.~ 1t do stwar1:ania 
,~ t na.oji, kt(irn fl(>rt.yjnją rozwojowi inicjatywy i ~11rnocb:ich1n~c·i urz1111iw . 

. frdnq '/, m1jbnrdziej pfpktownyd1 form prm·~· kit!Pk hi t11r,,·cz11~ cli ~ą w~-
<' i c~ z ki połączone• zo zwiedzaniE"m mi<'j'c róznyc·lt wydnl"l'.l'l• lii~t orycznych, 
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.1„nbytkĆI\\". 11111z1·ón· itp. Do \\111·10,;cion~·t·h li.mu pro.cy kl1łd; n11ł1•Ż,\' zulw1.yć 

'\ i1•czorn i co hi11t orycn1 P. Tt•rnutyka i1•h moŻP hy1! n'1ż11orodna. :!\Ingi~ to 
hyi· imp1't'ZY zwiiµnnu " 1·cx·z11i<:mni ważnych wydttr-M•(1 hi.~101·ycznyt•h. 7 dzia.-
łulnokią "'")·bituy<:h 1xi.-;tiwi historycznych. /. p17..1.·~złości1~ tlmu'l!o n'.::!iouu, 
wu'(~.r.ornic.· po~wi\'<'Olll' powuym problemom lustorycznym, jnk np.: .,\\'nlka 
nnrcxłu po~ki1·go z oknp•Ulfl'lll hitl<>1·0\\skim·· • • ,Życw mi ""1 pol-ki1•j d1l\\ni1•j 
i <lzi,;", „ \\'ałkti wyzwol1•łic·zu 1111.rodów koln111tilnyd1'". \\ 1t'(·zomic hi•tnry<'T.· 
nych 11il' mo:i.na jl'd11nk orj?n11izować zbyt czi:><tn. gd~"Ż ich \\·arto~·i pozwrn·1·z1• 
1 wycho\\<l\H'7.P uznl1·żni<u1t• "'l <Hl dobrt'go pr.1.ygotown11i1i i wyko111rniu. 

limą for11u1 prtM:'~ kól!·k, ulot wiajt~ "ią1.a11i1• pr.1.<• ... zło~·1 zp w4x-.łcz1•.1111Ś<'uł 
1 1·ozsz<'t•/.łu1i1• zninłt•fl'><0\\1\1·1 mlrnłzit•iy 1·i1i.11y111i prnhh·111n111i życiu ~1><•1•'<'7.1wgo 
l<'l s1•sj<' populn1·11011ł\11kowr•. w~st11w~ l1~maty1·zn1• or1l7. J.!l\n•tkn. 

Zu.j{'Citt pozolt>kc.\'jtw t'Z~'sto roclui, 11 11<•zn1ów potrz1•1.>\' pogli:b1rnlf'j fll'tl<'Y 
11ud ok1~·ślon~ mi prohłt•mtun 1 w 11i1•\\-iPlkich iwspoluch. Moż1• to h~ I· up. <l~ sk1~sj11 
l\\ul pr1.<'Czytu111} k.><tążką luh 1u\ll wyhrnnym z1\j.,1nd.11it•11i1•111. róz111•1t11 r<>d7Jtju 
konkttN)' ('zytPlnit•zc'. l"tntllll sprawą j1";t tu st wn.r.t.łmi1• !i)"t 1uu•j1. p<1IJ1ulz1\j1l· 
<·ych 11cz11i<),\" <lu 1<ta\\;l\llll\. prohlPmów tc•on·t~1·1.11~ eh i pod11j1nmm11i11 rMny1·h 
.1.1tdni1 prukty1·zuyd1. któr~ <·h wyko1u111i1• wy111111.n\ po,..Ju~i\\ u11in ,.,il• (l'kt1111t 
h isto1·yczn1}. · 

Jt><:lnym z zll(ltll't pru~ poznlc•kcyjny<'h j1•st burlzc•ni1• zni11t•·1~·--0\\'łlll prnc11 
bn.d1t\\ (''f-ll historyka. Ht·nlizncja tego UWl\llil\ w i;po„óh s/.Cl.l~ll/•111~· \<"i1tżn .. i\' 
1. lc•ktun} historyezną.. R poll'~t\ 111\. stawiimiu i r111.wiq.zyw1u1i11 prz<'Z uczniów 
problt>mów. 1.wią1Jlll,\"Ch " pr6hmni ba<laui1\ historii bliż.„.1..1•gc1 i dn.l.„1..1';(0 uttwz•·· 
nin. Prncn. tn r0'1.x1.t>rza oizrom11ic1 moiliwoiści po-<l11giw1111in Hi~· zdobytą wit'lłztł 
hi!<t<lryczuą. ~dy;. hudany prnblPm lokalny powiniPn byt- rm.pntrywany w Ś\\ i„-
tl1• windomoki z l1istorii Pol.-;ki i historii po\\'.-<Zl'<'luwj. Tomntykn poclc•jmmn\· 
11yd1 pr1.n; 1wmiów zada(1 rrlllŻt' mit~ różny zakres i l'lrnrnktor. :\lo;.i:11 oni 
np. podjąć sii: npracowa1lill. historii wla.-u11•j szkol). h.i„torii okre.~l11111•j ulicy. 

, dzielnicy lub 1J11iJd11jąccgo i;ię " danoj mi<'j~Cm\oki :.r.ukl11d11 pr1wy. :\{og11 11•l. 
zająć o;i{' lustorią danoj w,;1. mia.'itn. lub 11nwet 1•nl<•go 1'1'1(io1111 \I' okrt·~lonym 

<•:t..tl8i<'. 11p. w okt't'.~il' cll't1~iPj wojny i<wintowPj. Zai11I01'"""w1111itt h11d11w1•z1• 
mlodzi('Ży mu.1;11 ol.x•jmow1w 1 d111-1.o n>gton~'. 

\\' ;;topniow~ m prz~·hli~u1iu uczniów do wur:-.zlł\tu pr11cy nnukmn•j m1i.11ą 
rol\• cKłgrywn 7.1\równo grommlzl'uio mnfrriału 11i1•zhędrw~o cło wykornu1111 pod-
j{'t~·go 'f-Hdunia. jnk l<'Ż ;;posóh opracownnin tl'~O mnt(•rinl11. Nin dv1<ł1.1 wcnl1• 
o t<l. nb~· uczniów i<:r.koły Śt't'<luif'j nnstml'in<~ nn. wyczerpujq.cn Zl'hranie m1u„riul11 
clo poszcz<'gl'll11ych zagnd11i<'i'1. Tym hardz1<'J 11111 mo;iim wyrna).(11<· z11pd11i1· NUno-
d'f.il•hwgn pi-1.1·łlnnlizow1u1ia t•11lu:ki zehmm'l?o lllllt<•rialu. Tn11lno h•i <X'7.l'kiwnć. 
nby syntl'ty1·zm• uji:cie wy11ikó" p<>szu.kj.\\'lll01 nC;rJ1iowskich ocłpowimł.ilo ,,. pełni 
"ymaganiom 111mki history1·z11l'j. \\-~·niki J><J.•Zt1kiwn{1 lll'l.1tiowskid1 w wkl'f'„ifl 
tłanl'p;O zn<l1\nin pr.r.Nlstnwi1u111 st}- nnjcz1,,4c.•i<'j w fonnic ~1tzc•tok. ''T,;ttiw, 1\lhn-
tnów. 1'<'f<'mtów. <'hodzi j1><lnuk 11 to, ab~· w toku tych z11j\'(• mł<Hlzit·ż z11111t1•n :l<l· 

wnlu st{' pr1icą hudnwc7..ą • .1.rozuminln. jt>j .1J111cz1·11i1·. poz11nł11 11i1·kU>rc• 1md11ośc1 
i spo>-oby 1l'l1 poko11ywa11i11 ornz zdobyła przy tym umiPji.:t 11o~·i i sp1~rn 110-ic:i. 
nil'zl>{'dnl' do snmok1<ztalccnin. do studiów "'Y;_szych i do cłzinł:tlno-'~i spol•!e:·znt'j. 
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Tego 101.V.aj11 fonuy prac~· mają szel'l:;Z(' zusto~owani1• w ;r.ajęcinch faknlttłtyw. 
uy<'h J;?tupy h11111u11istyczuC'j w klasio I\·. 

Wużną rolę od1o,•Tywują w pracy pozalckcyjru•j ró21111 rodzujt· pruc :sp11-
lec'l.11i1· użytet·zu;\·ch związanych z historią. UC?:niu\Vi1• licemn mog1} np. 
potru\g!M.\ w pr7yRotoww1i11 "')CiOOZC'k dhl olX'jr-.r.min :wbytk6'' hit;to1·y~z11y<'h 
" dnu~ m r·pgioni<•. pclniqe funkcję pn(•wodników tych wycit'C7.t•k, mogą. O~· 
niw\\ n{· "wczornic.'<1 hiKtory<'7.ltc w mi<•jscowym znkltidzi11 prooy lub spółdzielni 
produkcyj111•j. l\Iog1} też opiekować się zah~·tknmi prw-.zlo~i oraz pomngnć 
okspcdyc•jom naukowym. przr.prowad7,ającym lnuhmit~ arrlwologiC'7.nl' ,,. naj-
l>liżo7.~·j okolicy. Pu:7.ąd1l110 ~zespoły uczniow-<kit•. kt6rn prz~·golowują pomoco 
do hislnrii i 11pmwuj11 uucl nimi opieke. 

H. UWAOI SZCZE<H)LOWE 

KLASA I 

llatf'm'l 11u.1101.1u1in kl11ny I obejmujo okres od 11njtl11.\\ltiej,..1.ych dziPjó"· 
ludzko"'-·i do l'<'hylku śrt'<lniowil'C'.Lll. :Xa tif· wyd11.rzc1i ogólno<lzicjowy1·h uka· 
za111• stl d1.i1•jp Pol~ki otl l'/..11.<'Ów uajdawni<'jszyd1 dn polow)· wieku XY 

81~r6d krajów Starożytue,go Wschodu unjwię<'Cj 10 ... unkow11 mioj:-.e11 po-
~wi{'l'<• si1,• Egiptowi. Xa je~o przykladz.w możnu W)'ja.4nić uct.niom pr;1;yczyny 
pojawil'l1in :<iQ picn\ otnych fom1 niewolnictwa i po"'ta11ia orguniutcji pai'1stwo-
wrj oruz ukazu(. .r.wi1};r.ck między panującym w J.;gip<'it• ustrojem spol<'C7.nym • 
i polit~cznym a pORzczl'gólnymi formami 8windomośd i;poł<•czm•j. Uczniow1e 
powinni zrozumi<•ć, Żt' na<! utrwaleniem ru;troju OZU\\tlh• nio tylko wll1dzn k.i·<l-
lcw~ka. lt'CI; równiPż bwmwsna forma ideologii - religia. 

V1-'ia<lo111oiki o pozoHtalych ludach Stal'OŻ)"l nl'go \\'s<•hodu ogru11iezorw :w-
~te.ly w :1.n„~n<lzio do ich 0;1iągnięć w dziedzinit' go!-1pod1\l't'Z<'j i kult11rnlrn•j. 
)fatl'rinl (('Jl umożliwia px-.wkonanie ucz1uów. żo ,,. por6wnu11i11 1 uslrojrm 
W'!pólnoty pierwotrwj nn.'<ląpil .znaczny posti,:p. kl ln·y b) I llziPlcm ltuló,,· nn-
!Pi.lloyeh clo różnych n.t.'-. 

Dzil'jt~ starożyt1wj~ c;recj1 zostały przu<f,..tnwionu w ~posóh umożli1\ i11jący 
urzniow1 zrozu111ir11io uajważniej~zych probl,•m1}w. :\!fttcriuł ten po1.wol11 ''0 · 
jlL~nii·. :i.o w~ oki poziom kultW'y w Grecji hyl w 1ł11:i..j ll\it•r-10 wynikiem ,..zpro-
k1t•,ro udzinhr wolnych obywateli w życiu -.polec.:.r.110-pohtycznym .• Tcdnocz1•śmo 
w prod11koji. ;cwlllBZl'7.11 przy wykonywaniu uajc·it,'i.„7.~ t·h prac, z11h'ndninno nir-
wolnikt1w. Przy om11wi1mi11 o,iągnięć knltur~· gn'Ckioj j„1ni1•jf' możliwość w~·
kony~1n11in wiaclomoii<~i z lekcji języko. pobki•'t!;•> w tej klusi1• o twórt•zo<d 
Hornpra i clmmntnq;~Ó\\ greckirh. 

Hist01·in . taroŻ) tnrgo Rzymu o~nu11cz<111n ;w„t11l11 do uujlmrdzi1•j potlstn-
\\O\\')dt ('lt•rnt•ntÓ\\. umożliwiających zrozumw11i1• 11ajw1\Ż11iPjsz~·1·h zjnw1sk 
><()<)IP«z1uH·kono111icz11yrh i politycu1ych. juk r11zw6J 11iowolnict w11. z110,..tr1.c-
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nifl "I\' prz.eCt\\ 11'11>.\W społt'c-.mych i wnlku. klll>-OWU. /.rlicll1\ kryzy11u iw-podarki 
opilrtC'j 1111 nil·wol11ictwiC', n wn·-;1.cie upnd<•k ustroju 11icwol11i<•:wgo. 

Twor.1.f'11ie -.i•: •to„m1ków fE"udalnych w Eurupie prJ.4-d ... tawione jc•t w rlzia-
lo - „ K:-ztalto\\ anie Ril.' ~n'C!Hinwiccz1wj Europy". <:nło:ić tC'gO matc1·iału daje 
1nożno~ć pnekfJlu111in 11cz11i6w o \17„łljl'nmym zwitp'.k11 mi('tlzy \\7r•>-•t-0111 zn11-
czenin możnych w war1mkłl<'h ~o-;pcxlarki mnt<>riahu•j, Il osł,1bi, nif'm władzy 
ccnlt·11lni-j i rozl11żnienil'111 spoistości p11!1stw11.. 

Obswn1iej potrnktmH111e zo<;tały chit'J~ 'lin . .-i1111. Xnl•'ŻY 11ka/1l<°• •111"\lllki 
cl1ucz11u nn llicminch Rłowio1l~kich. rozwÓJ i.tn~pocl1u·No- ... pnln<•zny. k11ltnr1~ 

i proce~ powstnwtinin. piPrW"7.ych pnilstw llłowiiu'1skil•h. Nn flz<·zPgblną 111n\f.!:f,' 

zn.-.;l11gujq początki pa1j..,twown~ci pol~kiPj. Ucznio";" powinni 11·) 11it·~l- prw-
świadczC'nw. 1ż 1111 <lługo przE"d panowaniem )fipszlm I I wo1~r.~ ły sll.' 1111 w miA.Ch 
pubkich orizani,..ncjo por'u-11 wowo (Pola11, Wi~lnn). Nnlr:t-,\ podkn'l<l1<-. 1z ndb~ -
wnło sil_' to w wnrunkach -.;tnle~o zagro7.rnia zC' stron~ „wwckich 1 duehownych 
f1•11dalth\· 11i<'lllil'f'kich. Uwidocznią sil,' tn zdolrn>Ś<·i polity<'zne pi<'rnszych 
Pin„tów. któr1.~· <lokomtjąc dzida zjNlnoezrnin. poi rnfili j1'l111nrwś11ił' 11hronić 
ni„z.ulPiność pN\st Włl. 

Trc8<~ rozdziału. pl ... 1:<;umpo. w clubie 11niwt·rsalizm11 pnpi1·~ki1-gn i km-
t~jnt". umożliwia clopruwtt<lzl·nit> 11cz.ni<'>w do roz.um i1•nio. 111 kirh pn1bl1•mów. 
jak p<>I\ tawnniu miast i pr•w<'lvldzenif' clo l=('~"'!>o<lurki t1m·11rowo-p1ł'nięin•'i· 
walkn pnpi!'sl wu z <'<'snrHtW<'łll, przyczyn) i skutki wyprnw k1·1xi.01\·ych, 
uk ... ztnltownnic ,ję monarchii stano~1-C'j w Anglii i Frnncji. 

\\' t-Olllłl<m'. pt. „\\"ypruwy krzyżowe„. nalPiy pominąc': 11,;trój KróJ..,m-n 
.frrozolim1<k1c•go. wystnr<'7Y po<lkrMlić słllll fakt jPgo pow.;tanu1. 

Procf'• rozdrnh11ienin ft•n<lnlnego w Pol~c..· nalrży przc'dstn11i11 joko <iow<'>•l 
prnwitlłowo.:ci w rozwoju pi\J·1„1wa i wykaza4\ Ż<' n11nln2iez110 prot"' "'. mialy 
m iPjs1•1• w 1·ult•j t•:11rop1r. 

TreŚ{! rozd11nł11. pt. „ Europ1i w okn•sic kryzysu f1•ud11lizm11 Xl V - XY w:', 
dttJI' 111oi.11oś(· w~ j11.ś1ue11m uczniom przyczyn znn'<ll7.l'llil\ si1,.• walk klu.,owy<'h 
1 konfliktów politycznych w U:111"0pic omr. mijhnrdzil'j u;tot n:n·h prw111iun spo-
lcl·zno-l{ospodal'!'l.~ eh 1 politycznych 11 PolscC'. 

Tn-ś(> t!'111a1ó11·: „Kr.\·zys idC'ologicz.uy" i „Hus~ t.\·z111 w ( z1·chach'' pozwoli 
l\C'zniom zro:w111i1•ć spol1•f'zno·1•kouomicz1w źródla t ?\\'. h<'1~·zj1 i puw1111.tH1a> 
t~·ch rul'hów 1. walką kłusową l'hlopów i mit·jskil'go plE·~"ll· 

';1.cwgi1l11t·j 111rngi wymag11 /„agadniPnie unii polsko-lih•wskiej z1• 11 zgl\,'<ht 
Dłl j!'j ZllłlCZC'l 1 i4• clił\ uul-<z.t.'~11 roz\YOjll Rzre1ypo><politrj 01'1\Z 7.lDHl.11)'. jakio 
Olltl ... powndowula \I' llkłndzit· sil polity<·znych \\' EnropH' śrndkowt'j i "'l'11odmeJ. 

Po1lkn•śli11 trzehn 11 ,\'>'ilki Pol,..ki w po11 -<trzymywaui11 napom krz) żackicgo 
11n zic·mie „Io\\ i111i-.ki1' i llc-cy<lującą mir l')'CPrRt 111.\ polski<'!.!;<> w roz~rmniPniu 
Zakoun 11 hił11 IP pod C:r1111walcl1•m. 

Przy omawi1111i11 dzil'J6W Europy środkow1•j t rzch11 mzllłll'ZYI.! wpl.'·w I»1f„k1 
nil hirg w~ darZl'1·1 (\\"l\rnn) 11 tym "'gio11i1'. 

Tr1•Ś{· „,tmni•':..(11 rozdz1ał11. pt. .. Kultun~ ~rc<lnio11i1-cz1111. jej lllrnrunko-
11·1111i" i<lt•olo.12:icz111• 1 spolf'l•z1w„. umożlm w wyjn:<11i1·11i1• 111·.1.11i•ltn 11njhordzi1•j 
i-<totu.n·h C!'Ch l<'j kultur.''. 
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Orirnt1u· yjn~ prz)dział i:todzin na l'falizat'j~ poi. :r:••ze~1il11~ 1·h dtilłłÓll 

matt>riału nauczania w kła<.ir I 

I. ~ajwcz.c,<nicj,zo dzil'J0 ludzkości 
II. Xnj„tnrszo cywilizn<'jl' .'tarożytnego "'schodu 

ill. Starożytna (l['('()ja 
IV. :)tarożytny !hym 

Y. Ksztnłtowunic ~ię śn~niowiecznej Europy 
YI. Europo. w dobio uniwensalizmu papief'kicgo i krm·j11t 

\ 'II. Europu w okrt'>ii1• kryzysu feud alizmu XIV XV 11. 
YUI. K ultnrn. ;.n•1lniown•eza. j<>j uwarunkowani<' tdl•()logi<'znr 

1 Hpol<•c·z11<' 
<:ocl.rn1 y 1111 powt t'>r z<'n i<• i 11trwal1mif' materiału 

Huzt•rn 

KLA.::;A. Il 

2 ~odz. 
ij 

I li 
1:3 
18 
22 " I I 

.J. 
IO 

102 !.(Odz. 

llntA•riuł nn11cz1111i1~ w klu,i1• Il ol*jmujc histm·i._, }>0\\·,1.1•du11ł 011 01Lrrnlz1·-
111a, wielkich odkryć gl'<>gmficzaych i reformacji do napol1•01'1 ... ki1·~0 włącznie 
omz dzit>jt• Pol1<ki od połowy wil•ku XV do utworzenia K.-.1\l"'twn \\'11l'Sz1m.,ki<'!!;O. 

T~.:Ć dzinlu l. pt. ,.Początki nowożytnPgo świata" . umożliw in 1loptowudze-
nic m•z11i6w clo zrmmmic·nia. całego "zeregu nicz1ni<·rnit' wni.11~ d1 probll'mów. 
jak np. upow:;zcchnit-nio się gospodarki toworO\\ o-piP11ię7..1wj i nnn~dzin;v ele-
m1•11tów kl\pitnliztn11; porzątki uowej kla"y społPcztwj - h11ri.1111zj1: Od..rocl.r.c•nic 
z jr~o 110\\tl h 11111m11:;tyc1.m1 ideologią ; wielku• oclkryci1\ J!:<'og:n1ficz110 łącznie 
z ich ~k11tlm1111: dunlizm w rozwoju ekonomicznym Europ)· juko kon,..ekw<'ncja. 
pncmion :om 1ą.r.nu~ eh z po„tępl'm tE>chnicznym. z r ozwojem HpolP<'z111•go poclziału 
prac,\: i Hku t kmni odkr.'I ć guogrti.ficzn ych; 110\\"lt ic1Polo11:it\ pol it) C'znn i konflikty 
kla.~owc. Dmu i nują<•ą. r o l{' odgr~'lva.ją, tu związki przyez~ 1111110 ~ku ł kowP. Toteż 
matc•rioł ton At wni·1.n pomy~hw warunki dla. Rytn acji poz1mwrzyd 1 wymngajl}-
cych od 1wz1u6w poslu~iwnn 1>\ się 7,dobytą już wiedzą i 111o:t.liwi<' s111111xlziclnC's;(O 
okre.~lcni11 .r.wiązki>w znchodzących między omnwinr1y111i Jll'O<'<"•H1ni hiiltoryrz-
nymi. 

:;z1·z1 itfih1i1• dokłnd11il• umówić należy dz i ul: .. l{1p1·zpo~polit n •zlot l'J!;Ot 
·..,·1<·ku - a E uropo' '. po<lkro.ilająo zholdownnil' Zal.:01111 Kr;r~ /twkil'l.(O nrn'l 
-tanowisko Poł,..ki wohl'<• wil'łkich problemów polity<'z11wh Europ~·. 

Pny 01111H\ in11i11 n·fonnnrji w Pol"<'<.' podkr1 ś)j,~ t r1.1•l111 J"j po-.ł{'P°'''Y 
charaktn. ,11wyp11klil- -.połccz1w akcenty icfooln11;ii nriau 11n1z 1nzr1111•zy<~ clonio-
,)oś.: zjawi-.ku tolenull'ji . 

Początki H1.1•<•zypospolitt·j obojga narodÓ\\ prL<'lL„t1rn i{o 1111!.•z.\ ' jnko zja-
wi,ko -.przyjnją<'I' \\ zm<1<'11i„11iu "'i ły i obrmmo;.<·i pnl1„l\\łl. 11k11z11j11c j1·clno· 
rwśnil' ><kilt ki z111111jl1\z.1rn unia -.i{' w polit.1;kc: w.sch11d11ią. 

Zapoz1111j1l<' 11<·z11 j(>w / k11lt 11.rą i '<7.l nką H t•nesnnsu w l'ols1•1 li\\·~ p11 kl i{o nłll1'7.y 
proc1•q ln iC'rzneji i rozwój pit>rwiastk6w narodowyl'lt. Bnrd m "~ rnźniP nulri.y 
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podkn•,<(j(. 1hv.~· wkl11<1 Polnków do nauki i kultury O!(Ól1111l11dzkiej (Kopernik, 
)fodrz<'''"ki). 

\\' rozdziult• I\', pt. „Enropa w .X\•U " ··" rnnrny nwżnt~ nkuz.mia ucz-
niom dnl„z~ 1·h kou ..... ·kwl•ncji. związanych ze znunymi już im pr:r.cmiunami spo-
ltl<'z.11n-go.~po•lnn·zym1. jak np. przck~ztnłce11io ,j'C monarc•hii „tanowej w mo-
111\rchil,' oh„olutnq (110. przykłnclzie .Fmncji). \\' rozdziłllt• tym ko11i1J('u1e je,..t, 
l<'Ż wy1•k,..ponnwu111t• prob!Pmu rewolucji bw·i.uuzyjnl'j. Xu pr.r.yklud.zic rcwo-
lu<·ji bmi1111zyj11l'j w Au!?lii '' XYII w. moż11u wyjo.-<ni1~ nil' tylko ><woi.-<te 
\I 10.:iciwoki rt'wolucji angirlskiej, lrc7. równit•/. podstnwowo prmdcllowości 

wln4<·iwc wr1zystkim rowoluejom burżunzyjnym. 
Dzi1•je Hzct'zypospolitcj szlacheckiej XVII i XYUI w. obfitują w donio„lo 

wych1rzPn111 " dzi1><lzinio i;to„u.nkó\\ wownętr.r.uych i polityki z11gnmil"'1.1wj, 
którt• " Hposób clt>cydując~· wpłyn~ly no clal!lw lo,;y pm'u~twn polskiego. Onm-
winjt}C tPn ok1~·s 111\.-<zych dziejów nalc:i.)· wydohyć i odpowiednio 1111„wil.'Uić 

pozytywno fokty 1111.."'zoj pr.1,<»;złoki. jak bohater„ki "Y"tlPk narodu w wl\lcc 
'.I. nnjazdnrni :->1.wcdów i Turków, dąż•mic post\'powych l•lt·nwntów " kraju do 
likwidacji UlN1fo11ia gospodarcz<"go i ku.ltunllm'go na drod.zo reform spolt-cz-
nych i ustrojowych. 8zczf'gólrm• ,.,jlni1• 7.aukcrntować trzeba un~·or:r.Pnie i dzia-
lalno:<ć Komisji l~dukacji Kurodowej - pi<'rwszf'go w iiwfocic mi11i"terstwa 
o~winty. Ztl7.nuczy(o również należy wpl~rw litemt1try okrc,~11 Oświreenia i Sejmu 
C'zt1•roll'hw·i.:o 1111 k ztaltowanic postan· ohywateJ,;kich i poi:rlądów polityczu~·ch. 

Obok tych pozytywnych -<troi~ na.:;zC'j przt>szło.~l'i nnrodowcj nale:i.y omówić 
zncufnnic spoh-cu10-go><pocltu-czC' kroju. W)nikajt}CO z utrzymywania ~i\' g0>1po-
1l.u·ki fol" on.·zno-pmiszczyiuinnej. z zahamowa11i1\ ro7.woju minst. rzemio;-;la 
i h1u1dlu. ZJtl\\ iska to stanowią kontnbt w porównaniu ze ... t0S1mkan1i w przo-
dujących pnnstwneh 7.ł.ichodnif'j Europ~·. gdzi•J rnzwijojq o1i(l fonny gospodarki 
kopita.listy1·z1wj w przC'myślc i rolnictwi1" 

l'ogl~billją,ca "il,' anarchia w WC\\ 1tf.'lrz11ym życiu politycz.ny111 pmii<tw11. 
o,..lub1enu• 111ilitnrne i finansowo były 111i~d1.y innymi wynikiem zalnmanin się 
polit~-c·z11<•j roli «Y.lnchty i umocnienia. si(' prwwngi maguat••rii. Hównoczl-śnif' 
z 11pnclki1•111 znnczrnin politycz1wgo Hz1·czypospolit<•j wyr1l;;tnją. potęgi pai'1st w. 
rządzonych pr.r.t'7. "lnrlców 1'bsolutny1·h - 1111 Zachodzit• (ł'rn11cjn) i w pa1i-
~tw1wh ,;ą»111dując~·t•h z nami (Hosja. l'rnsy i Au"t ria). Pm'1Htwa ~ricunc. ,.,przy-
111it'1·/.yw><zr 'Wł' sil~- przf'ciw J>olsce. 1 · iwc<"Zyłr wszPlkif' próhy rrfnr111. Do walki 
pr.rociw tym ~1ło1t1 wystąpił po>'tępowy odlłlm "P•JIC<'Zl'tll'fwa z Taduusr.1•111 
K•~<'iuszkq 1111 l'zl'łt'. Omawiając· Pow ... tnnit• K~ius:r.kow<>kit• wyju~nić należy 
jrgo postępowy ch11ruktc•r 1 mi{•dzynarodOwt' 1.111ll'ZPllil' (11rntowa11il' RPwolncji 
Fr1111cuskil'j pr.r.od iut<>nH·ucjq anni i rnr--kiej). 

,\nnli1.111qc okro~ 1111polt>oi'1sk1 duż~· nlH.'isk 11ależ~· polo/.y1~ un \\alkę Polaków 
o ncLi;p1k11111„ 11icpo1łll'1ll0Ae1. Xn pr-z~ !dad1.io Lt•gitmÓ\\ 1110Ż1>my pokM:al- demo-
kratyezny k11·nuwk p1-zpmu111 kontynU<J\Hmych \\ świadomo-<ci po:stęp<>Wl'j 

c1.ę~ci 1tlll'tl<lu po utmri,• nicpodłeglciio bytu. 01nnw11u1io K'<ię:.twn '\'nrszaw-
ski<'jl:O Ht\\ilr/.11 okazji.> do uk1v.anin zd<>lno4ci orgu11izucyj11ych Poloków. którzy 
wluótcl' po rnzbiorrwh potrnfili zorgnnizo\\·o(· p11i"1slwo i i<k11kczni1• walc1.yć

o jp~o ulr.r.) m1111i1•. n n11w..t n•zsz!'ro•1tiL• w1mi1• (wojnn z Austriq - 1809). 



Histol'i{' p<m szN:luu1 (('Wl nkTOKu analizowlk nnlC'~~· pod ktllf•m rozsz••ru111i1\ 
"i\' i pogl~bim1in. 1-to„m1kó\\' kapitalistycznych w E11ropi1•. 

01116wi1·nif' spraw pol>łkich w p<>\\;tµaniu z rozwoj<'m „(o„uuk(m w in11ych 
kmjach umoiliwin nnurzycil'lowi invrócenie nwngi na 11il'rÓw11mni1•n1ości 
w pro<'A.·>iio lik\\ idncji frudnlizmu, na zacofanie w rozwoju „il wyt '' 1'n'<'zyrh i sto-
sunków społP<'Zllyrh w Io;umpit> środkowej i w-<eho<lnit'j. 

Orit'otac•)jD) przydział ~odtin na rt'aliz&(•jr 1>osz1·zt>1tólu~c·h dzlałt;w 
małl'rialu nau<'zania " kłaqf1• li 

[. l'<l(;J't\tk1 11owo:i.yłtu•~11 świntn 
U. Ht?formm·j1\ i kont rr1•formacja w En~ropio 

lll. Hz1'l~zpm1pohtit „złotego w il' ku" n. Enropti. 
lV. J<:uropn \\ XVJI wit>ku 
V. Hz1•t·zpoP'lpolittt w XYII wieku 

Yl. Polskn. i j1•j Ką'l1t~lz1 w pi<'nn:zej polowi<' X Vlll ". 
Vll. 04,, n'<•c·n i" " l<~u ropiP 

VIIL Koz\\l1j l'kspnnsji kn)oninln<'j państw ruro1wji<ki1·h 
IX. Powslłmit• Stam)\\ ZJt>dnoezonych Amt•ryki P61not·rwj 
X. R1•wol11cjn pr1.t•rnyslowa w Anglii poezątkirm uowtll'lł"'lll'.i 

111d11st rinliz1wji .~w intn 
XI. Próhy n•fonn HzN'1.~ po,..politej. Pirrwszy rozbii'lr Pol„ki I ii:? 

X.II. Wicika Bu.-;.111uyj11a Hewolucja we Frnn<'ji ( L 7149 - 1794) 
XIII. \\'alkn o 11trzyrnnnir 11iC'podlcgłotici i reformy lhcezypoo;po-

liwj. tTpadl.'k Rz1x•1.ypor<politej 1>zla.chockil'j 
XIV. Okn·~ napołpor"tski (li99 1815) 

Po" tlinenit• mał-<'ri1tł11 
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)fa1t•n11I 111muzn11i1t kin") III olX'jnmj<' histori~· Poh1k1 od 1t'lllUlll „Ziemie 
pol„kw pod 1.11hnrurni" 1in11. historit;> pow:<zl'Clu111 od km1~r"'11 "it-<lrr"1skicgo 
181l'i roku do ''yh1wh11 dmgirj wojny światowC'j. 

Walku ,..jl n·wolu<'yjnyrh i narodowowyzwolt•r"tr-.t:ych pr.tA><'t\\ ' n·akl·ji " ln-
tn<'h l!Wi I Sł~ uji:tu j~„t \\" p;1>grnmil' w "P''"ób syulet)~wjq<~y. Uk<'ie takir 
po1.w11ln h•pi1•j J'ohrnzuwal- ,..zl·rok1 zasięg oraz r6żnurodnośi- <'<'łów i form t.('j 
walki. Po\\:<l1111i1• nowyrh klo.~ społN·znych - hurżmuji i pnih•tnri11t11 rodzi nd 
"'llmf'go p<•C'lJ\tku .konflikt mii:dz~ nimi. Prób)· ror.wi1v11nin k•>nfliktu p1·.wz 
~o<'jnłi7.111 utopijny 11\\ 1.1.d~lnmne są w ternneit• .. Po\\ !111110 ><O<'J1tliz11m utopij-
nc)lo''. Tf'mllt ti-11 st num\ 1 j1•dt1ot·ześnic punkt w~·jśl'in do 1nntiwi.-11ia ;m<'jn-
lir.mu 111L11kmn·gu :\f1uk>la i EngelAA. nlat.WH\ 11t•z11io111 zro1.11mil'11i11 zaloż<'r"I 
lci1ic~ <'h li poch1tll\\ l\lm1if(·~t u kom1mistyc7.nego. 
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Dużo rnioj,..t·~ należy pmnęcić Wltlkom unrodowow) zwokńczym Polaków. 
P1·z,· omawianiu Po,sstania Listopadowogo tr/.t•bu :.-.wrócić mrng't ua fakt, 
żo urntowało 0110 rewolucję francu>"kl\ 1830 r. prLPd interwencją cara.tu. Omó-
wienie walki norodu polskiego o od:tyskanie niepoill1>głości daj<.' sposobnotić 
do Z\HÓcenin uw1igi na. joj powiązanie 7. walką o wyzwołt>nio chłopa. Wzmagającą 

się radylroJi1,lCję " polskim ruchu 11tu·odowowyzwoll'1ic1)·rn poka:tujl'my przy 
Oil'-•ll"inniu icloologii postępow)·ch ul?nlpomu'i Wic.'lkiej Emntracji. ~pisku 

Ści1·1?icnnPgo, Powo;tanin Krakowskil.'go w lSłH r. i Powstania. Styczniowego. 
'fateriał programu kh1<1y III dajo wiele okazji tlo akcentowania solidarności l 

rew•ilncjoni!ąów innych krajów - a. zwła.«zcza Rosji - z wa.14 Polaków o nie-
podle~lo~ć, uknzujl' również udział Polaków w wy,.,tąpieninch n1wolueyjnyeh 
inn)·ch narodów (Austria, \\'~gry. Włochy). 

\\ poznawnniu dalszego rozwoj u ruchu robolnie1:ogo ważną rolę odgrywa.ją 
windomo8<:i o I Mi~zynarodówce oraz o piennm•j zbrojnej próbie' prwjęcia 
wlndzy prz<'z proletariat w Komunie Paryi<kiej. Om1\wianic tych zagadnień 
umożliwia nourz.\·cit>lowi Z\\TÓCeniP uwai:; na nicrównomicrno{.<>i w procesie 
lik\vidacji fondalizmu, na zacofani!' w rozwoju Hi! wytwórezy<'h i stosunków 
spoli•czuych \\' Europie> 8rorlkowej i w,.;c;hodni<•j. zp 1<7.C7.C'A'Ól11ym mnględnie

nic·111 ... ytuacji w Polsct•. 
.Tednym z wn;;.nyeh 7.ł\clm'1 historii ,,. klasfo Ul jc~t doprowadzenie uczniów 

du 1.rozumir.nia prwjścit\ kapitalizmu woluokunkul"\.·ocyjnego w fazę imperia-
lizmu oraz głównych skutków tych przl'mian. Zwrócić należy uwagę no na.-
rMtnum "Pf'l'.CCl.llo,<ci międ1y klasą robotniczą n burżuazją, mi~y metro-
poli:nni a ich koloniami oraz między po,.;zc:rególny111i pańistwami unperinli:;tyoz-
nymi. Zagad11iE'nio te uwzględnione są w dziale „lfozwl>j kapitalizmu wol110-
konkmcncyj11P,1to i jego przejście w fozQ impcrializ.mu". Zmian~· w rozwoju 
ruchu robotnirzego na tym etapie omc'>wione ..ą ,,. tlzielc• po~w1~>Conym II )1ię
dzyuaroclówc• 

TPmat .• S~ ~t1>my u:strojowe w Europio" me dui.u ztUWZl·nic dla noznmienia. 
istot~· 1 1ueohn11iz11111 działania. demokracji lmr:imnz~·jncj i po7.\rnla prwoiw-
staw i{o joj pófoiPj demokrację socjalistyczną. 

Problem koll('<:lllracji produkcji i kapitału or1v. rozwoju ruchu rohotnicz~o 
nn ziP111iach polskich przed„tn.wiony jest. w dzialt~ .,Hueh robotniczy i ludowy 
nn zil'rninch polskich'' ornz w dziale ,.Rt~wolucjo 100;; - Hl07 r. Ziemio pol-.kie 
w prz(·dodniu r \wjny światowej" . 

T1•mut .. Ek"pansja kolonialna i ry·wl\liza<"ja moe.m-,.;tw o iH r<'fy wpływów" 
<l.aju moi:no!{o uknznniu uczniom dalszej kon.>;C)rn·1'11<•Ji rozwoju monopoli. jaką 

. 

stanowi podzial terytol'in.lny świata oraz tendencjo młodych państw knpitali- • 
styczn)•Ch (Xif'lllf')', Włochy, Japonia.) do nownp;o podziału ~wiata. co z kolei 
1<powodowalo r.uly szert•g wojen impE'riRli~tycznych łączniEI z I wojną świ11tową. 

Puy omnwinniu zaga<lnie1i związanych z rozwojem nauki, t()('hniki i l-a1lt1try 
trzeha wykorzy„1n(o ·wi1ulomo;ci uczniów zdohyte prz,..1. nich 11a lt·kejn<'h przod-
m iotów matcmntyczno-prz;-rotlniczych oraz językn polski<•go. . 

Bardzo i1<tot 11e zn1wzc•11fo ma. podkrdlenie roli kultury pol8kiej w proc<lsio 
o<lrotłznnin 1um>CIQ\1·1•,go i w w·alc·e z rusyfikncjq i g1•rmaniz.nejq. ;\fono Cl'lnwej 

511 

I 

li 
I 

I j 

I l 
I 

' 

I 



polityki pn1'hlW zahon·1.~·ch mającej na. celu ho.mo,1unie roz\\OJU kultur.'· pol-
'>kiej, ucn•ni polscy wniC'śli duiy wkład w rozwój kultury ogt'>l11oludzkic>j. Je:;t 
to dowodom żyworno~ci na-.z~o narodu. nawc-t wówczn.-. i.tdy h.' I pozbawiony 
niepodlcgłc~o bytu. 

Nin.mic-mic ważmt 1·0!~ w całym 1...-ursic hi,., torii nowożyttH J 1 nnJ1H1w,;zej 
odgrpm d.ziul ., \\"idka Socjali!';tyczna. Rewolucja. PaździPrniko1rn. Zukm'tczPnie 
I wojny ~wioto,wj". ZwJciQStwo rewolucji w Ho„ji lączni1· / h· zpo~rednimi 
i liaJszymi mi-.><lz) narodowymi jej 1<kutkami litanowilo zwrotn.' nwment w rnz-
WOJU ludzko~ci i ~v cle<·yclująooj mierzi' zaważyło na na.«zych Io-och. 

Na. tle tych "il'lkich pl"l;emum w świecie ukazu.no lMł d~d«jci numdu i ptlł1,;twa. 
pol><kit~go. Ucznioww powinni zrozumieć, żo w wyniku przt•ohrn:l.e>ń Apołec;mo

·go;rpodarczych m~ ziemiach polskich ·w dr11gwj polo\\ H' XI X w. g1611 Hym 
czy11nik1cm w walec o wyzwolonio narodmve i spol<>ozno Rtał~ !lii: mW:ly ludowe, 
a prz<'<ll' m~zyt1tkim klwo. robotnicza. chłopstwo i p0Hlępow1t rzi;,;ć int.oligc-ncji. 
Wyi1t.1tp1 t-0 jMno przy omawianiu rewolucji w latł\ch 1905 1007 i odbudowy 
pm'i!!twa polt-ikit'j:(O po piNwsz.ej wojnie światow(\j. 

Podkrt'4lając do11io,..JoM faktu odzyskania niPpodłl•glo~ci w listoptl<lzie 
1111 r„ nalt•7.y równoC'z<'Śnio w~·kazać, że nowa burżna.zyjmi rz<'czpo„polita 
we spełnia poklndany<'h 11ndziei. Twórczy wysiłł'k 11arotł11 hył hłllllO\\"tilly, 

a 11e.w1·t maruotra.wiony na skutek rgoi"tyczncj polityki rz11<lc>w huri.unzyj -
nych. Xa tym tle nczuiowi<> lepiej zrozumieją sh1,;z11~ wnlki ł'konomicznej 
i polityczn<'j poHt~powyrh 11ił narodu, a. przede \1,.,7:y,..tki111 J.;:PP. z n·nkcją 
pol~ką. z jej :1:c;11hną dla kraju polityką wewnętrzi.1111 Zł\lfllllli<•z1111. Jcdnoczci.uie 
no.tezy ukaza<~ wit'lki <loroh<·k narodu pobkie~o w dz1<'<b:inie o!.winty. kultury 
i odhurl0\1 y życin ~ospodorcz<'go, co w dC<'ydując-ym ... top11i11 pr/._\'l'zy1iiłn ->ię 
do intrizro<'jt zit•m pol-<kich i pai1stwowości pol~kiPj . 

Orir11t1u•)jn~ przydzi11ł godzin na r.-1tłiz1u•jr poszt·iegóhi) r h działtiw 
m1tt1>rh1lu nauczania w kl1t~i(I Hl 

I. \\'tlłl<A. 1-1ił rewolucyjnych i narodowowyzw11loi'1czych pt'zt•-
c1\1 rc·nkcji (1811; 1846) (i i.rodz. 

li. Ziemio polakio pod zaborami 
III. Powstanie socjalizmu naukowego 
IV. „" '1o><nu Lndów" w Europie i na zil•tnia<•h pnlskid1 
\'. ZJt'tlnocwnie \\'loch 

\'l. Pow„tu11io Styc7.niowe 
Vll. Pit'rw,;zu ~1i~lz) narodówka 

VIII. \\'ojna domowa w ::)tanach Zjednoczouyt·h 
lX. Zjrtluoczeuic ::N°lł'm1ec pncz Prusy 
X. Komunn Pnry,,.ka. 

XI. Rozwój ks:>itall7.mu wolnokonkw:oncyj11cgo t jll'.!o pr/l•j-
.;cio w fnzQ impniali7.mu 

XII. Zit•mfo _I>Ol:okit• \1 drugiej połowie XIX i ua porzqtku 
Georg-Eck ~,tl{l!m 

tor tnternatlonalo 
Sdlulbudlforochung 
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XIII. Htll'h ro hot nit· z~- i ludowy na. zicmi1l<'h polsku·h 
:xn·. Hl'\lłlhłl'jłl HIO/l - 1911i. Zicmi1• pol ... ki1· \\ ' }Jl"'.l'l'dt'll11i11 r WIJj-

11~ ,;,, intowf'j 
X\ . Pi<'l'l\-<Z•l \1oj11n śwint1mu (1914-1911:1) 

XYI. \\' i„lk11 HOl'Jllli"t.n•znu H1•wolucja Pł1ź1łl.it•ntiko\\łł i zt1kor'1-
C'7.•~1111• pu·n,sz<•j woju~· ;;wintmwj 

XY J 1. Hpnl\\ 11 polsku I\ cw-.il' pi<'rn'!"t.t•j wojny Awi11tm11•j 
XYUl. Odhudowu pal11;t w1~ polHkiego - Il Hzt•C'1.pospołi11t 

XIX. H11'C'zpospolit11 w l11t11dl 19!1J - 19:?u 
X."\:. 811 !lit kupi1<1listyt·z11y po pi<·r1\sZ<'j 1\uj11ił' ~wiuto11c·j. 

B11do1\·11 Jl<xi.'<tn\\' ><11C·julizmu ,,. Z\\ iqzkn HAd.l'fo,·kirn 
XXI 1\:r~ zy.; d1•111oknwji p11rlmm•nr111·m•j w Pnl><t'1• 

XXl r. Hw111t k11pih1liHl,\'<'i'll~· \\ h1tnch kryzy~u 192\l 1 \):ł:I 
XXU l. Polsku \I' latach kryz,VHU i <lepn•-1ji J 9211 rn:i;; 
XXI\'. Świ11t \\' pł"'l.l'Ckd11iu wojuy J9:l:ł- l!J:l9 

X::\ Y. Pul.•ku J)l'z1·d clruj.tQ wojną ~·w1utnwą 
l~•Klt.iuy 1111 poµłt:l1i1•11il• i ntnn1l<'nll' 111at1·ri11lu 

H111.1•111 
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:'lfot<'rml 1111111·z1111i11 " kfa,u· l Y C1IK!j111uj1· 11kN•, '"'' 11np1Ulu hitl1•ro\1,kich 
). u·rni1•c 1111 Pol"'k'.'. wn \\rzr.-'nm l!ł39 roku • 

. r„ ... t tu ""l'l"' \\yjątknwo ho)laty w wyd111~n•nin. k1<'1rn 11k:-1111ltmn1ły ohe1·n~· 
układ s il 1111 Ś\I i1·c·ii'. I>okłndnn nm1lt11\ 11111j1•11111if' wnr1111k11j1w~ eh 1<i\• zjuwisk 
i fnkt (1\1 11111<>1liwi 11t·z11i11111 zroznmi<"llit• nszólnych 1t•11cl1•11rJi rozwujowyc·h 
":-pM1·zP,111·i.to Ś\I inrn. 

\\'11lk11 ohro111111 l'11lsk1 wt• wo.e4uiu J9;l!J roku. która stula si{' poN4tkie1n 
dn1izlt'j woj11y Ś\l'itl!UW(•j. ZllWi1•1-a w sobił' „Zl'rl',:t lllOIOl'rlł ""' llłltUr~ JlOZlll\\l'-
C'Z('j 1 \\ ychc111·awczt•j. C'ol<' wujenm• fo.s;r,.\·"t ow„kic·h Xil'nl tt'<'. ich pot{'gn •go'lp<>· 
<111n·z11 i 111ilitill'li11 onv. wyjątkowo dog11d11n i;yt11ncjn >1lr11tPgirz1m i politycznn 
w Z<'-<t 1l\1 i1·11i11 1.1• >1labością i 0Słunot11i••ni1•111 Pol><ki ukużą ~mi1•rtPJnr ni1•b••zpit>-
l'z1·!1„t w11. w j11ki111 zunlozl ,..j\' u~z kr11j. Ujnwuią się t1· 11k11tki klo."°'''"1 polityki 
uhozu ><Ullłlł';\ j111•:.to. „kl6co111•go z pct1·11c·jolnyu1 "oju~z111k i1•111 Z11 i11zkic1u 
H111lzll'rki111. 11 opi1·mją<'t'j.(o hczpieczE'i'tstwo Pol>1k1 llll przymierznoh z Anglią 
i FnuH'jłl. kt1•1rl' I\ d1-c.' chrjąc·ym 111oml'11Cit' zawiodły. PC?:) omnwianiu dzinlmi 
""j1·1111.' eh uuh·zy z j1•d1wj "tn,uy pokllZt1<' pr-.1:c•wnge 1oilitarn1l i b1ubarzy1·JJ<two 
11i1•mi•>t•ki1• (..X11 n•zczi.•d:t-ł\Ć PoJ,.;ki'"). 'I. dn11ti1•j zaś ht•zprzykłathu• l><>luiteri<two 
11n11Jcl 11 p<•l~k '' 1-'" wnkz1lt'1lJ.?<1 w 11 iezwyklP t rurlnych w 11rn11 kuch. \\' e•t<'rplatte, 
Po<'7.trl <:d11l1"k11. :!\Inkrn. \\'i/Jlł\. Bznrn. ohronn \\'n11111rn·y. :\Iodliun I HPlu. 
wn•„zci•• Ko1•k i płlrtyzunt kn Jl<>\IT/.t>;niow11 - to s.nnholl• holiawr-ki1•j \Wiki 

, żolur•·ł';r.ł\ p<•l ... ki1·ico w wojnit• 1939 I'Ol.."11. 

..\nuliwjąt• pny1•;r.yn,1· kJ~,ki ''rz<·.~11imn·j. 11al1•:i.y jto1h11)('/l'~rtie 1.nłlkt'('11to

w11i· rulf,'.. jnktt •Klt'.Jo.'I'llł lllh;r. zbrojny op<)r. onv. 11 plyll' "·r-1.\'~nia rrh dul><"-Y 
roz11 lij w~ 1wlk1)11 \1·oj1·1111;n·h. Trzeba przy tym rn<x•1111 poclkn·~lić, i.1· l'ol•k1\ 
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pokonnua 1111 polu hit wy. Hill na rnonwnt nil· prz••n111111 "alki 1. 11ujl';_dżcą 

i prowadzilu ją przl'Z t•uly ukn:s II wojny tiwiatow1•j .• J1•dllll z form t1•j ,,-,tlki 
hyl pow:<zl'<'hny - jak w żadnym inn~,n kraju Europ~· ruch 11por11. Dzi\'ki 
ma.--owo~i i 11dziołowi w"t.y,..tkich warst"· ,..-polt>c•znych wolka polskil·~u pod-
ziemia odz1111<·znla ,,;.., ró7.11owd110,;ci11 i int„11.s~"' 110.<cią akC'ji hojowyd1. Oprócz 
ro<lLajÓ\1 wali ki t~ powyd1 tnkżc dla mchu oporu '' i1111y<•h kn1j1wh. wypr>Wll· 
wllii~m~ i "zf'rnko 11to„owuJiśmy włt~~ne fonn~· dzialnlnoŚ<·i juk: prnp>ti;l:an<lę 
dywc~yjną, \\ Y" iad wojskowy na niespotykaną nigcl/.i1' "knl~-. 1111lki w min-<tnch 
i wn·szci1• zju.wiflko - lwz pt't'Cl-dcl18u w świl'<'il' 1111\.s0\~1· tnjnl' ,.,t.kolni<·two 
wszy„tkid1 ,_z<'Zł'hh. O rozm1aro.ch 111\.'<zego oporu H\\ n1dc•zy1" 111o:i.1• fnkt. że hllPm 
1944 mku nn zi1,mi1wh pol><klC'h walczyło łączuiP około Hill łysi\'<'~· nzhrojonych 
partyzn11t{l\\· AJ,, J\K i fil'h, a 1;ily uicmiceki1• znu11g11zm11\11ł' 111\ rrn,.;zyC'lt 1<•re-
ruwh równo hył) \\L(ilkoiicią armii poh1kiej z \\l'zc-iinm rn:lll roku. 

Na uwag{' :t,11Jo1l11gujP r6wuiPi fakt, że w l')ul.;cl', w pt"F.l'<'m iP1·1.-1 w111 do 11111ych 
krojów, nil' 11·y11tllpiło zjawillko kolaboracji. Żad111i z pnrlii politycznych nil' 

poszła nt\ w,..p6lpr1W{' z okupanl!'lll. Przez cały okrl'>i n wojn~· H\\ intow<>j żolntl'l'Z 
pol~ki hił Hi\' 111i w11:ty.•tk1ch frontach. ~al<>iy za11kt'(•ntowa<:. ż1 · p:J~boki putr10-
tyl.lll i woln walki „pr1\wil;v. że w:<zędzie tam. p:<lzif' hylo to możli11t'. pow,;tnwał:'· 
zhrojl\C pol><ki<> oddzinly do walki z faszy7.tD<'lll: w•• Fl'tul('ji •• \np:lii. lit\ Hli,..kim 
Wl'<'hodzio i w Związku Hadzirekim. ~o wyjątkowo 1w· "przyj11j11cyd1 wa-
runków pod konit'C' wojny na„zo armie na \Ys<>hodzif' i 1111 Znchodzi<" Ji(•zył~
ponad pół 111ilio11n ludzi. <-~> ;-;tawialo 1la.s na cz,111rlym lllll'J"<"ll \\Hród p1uh1h1· 
koalicji 1mtyhitlerow„ki1•j. Dzi{'ki nicugi{'t<'j i kon,.,.•kw.-nt1wj po„tll\d<> n11ród 
flll:!Z 'n1i&!I pow1l:i11y \\ klnd do d<'Cydnją.rł'j n>:tpraw~· z fn„zy11nl'lll. 

Omawinj11c \11\lk{' 111undu poh•ki<>go z hitl1·row:•ki111i );jpm<·11111i. 111111•/y wy-
ja.~ni(· różnico p11lit~·c4110 mi1,_xlzy gl6"nymi o:<rodkumi nll'hu oporn i 11z11-i1tclnić 
bł~łnoś1~ i 11i1•rt'nh1oś1~ konrl'pcji. l't>p['('z<'Lltown11C'j p1·J'.1•z r:1~1cl 1·rnignwyj11y i jl'gO 
drłegat 11n,• w kr11j11. 

Sz<•zt>góbtł) uwag~· nnl<·żs z\lró<'il' nu pow:;tnni1• L111lmwgo \\'ojt<ku Pol-
ski<>go, j<'go tr1uł:vc•j11 bojowi• llkOl'f)LlOWllll<' 1:dohyl'il'lll B11 tfot11 I polt·1ko-rudzi<'C-
kio hrnt er>1t wo liron i. U<·zuiowi<• powinni zrozum i1•(· llh1>1znoHC- 11111 i poi i I~ cznej 
wytyc•zom~j przt•ir. Poh•ką Pnrlil,' Robotni<'ir,ą. kt órn 7. ów<•ZPHll,\ eh '' ~ durz1•1i 
W)·c1ąw1{'łi\ sl11,..z111' i trwali' wnio;;ki. ""icl7.ąc iimicrt1•l11I' <lin T'ol„ki nll'bPzpi<>-
<'7.l'ń~two w sluho~·i i l"aJllotności. ucz.~miła w.-zy.-tko, hy krnj 1111„z 1111• 711ttluzl 
„ję w ><yłlu«.·ji \HZP4niow1•j. Dlnt<>go też nnłP:i:.~- położy(- 1!11.i.y 111wi"k 1111 01116wiC'-
lllc problcmó\1 związ.ru1y1•h z<• sto,,,uukruni polsko-radzil'(·ki111i i \\ ~·rk,..pr>n•>wn.ć 
W <'lt•lnl'llł)'. ku'm• łtt<'7.ll oha hrntni<' kra.je. UlllOŻlt\\ I to \\~TOhl(-1111' prz1•koml1lia, .._ 
że jl'lłyui1• zh11dO\\l\ni1• s0<•jalizmu w na.'<zym kraju. pomo<· ZSHH 01·uz popłlrcie 
jakil' ZllRłl'i.Jj,'.;my \\O wspól111J<'ie pai),:;tw "<)(;jlllit<t)'C"Zll~·c\t. lllOgly st \\'Ol"J:y<: Hllffi 

\\l\l'llllki pchlf'J!O l"OZ\\ njn H'""podlll'('ZCj?;O. l<poł<'CZlll'l!:O i k11lt11n1h1C',20 On\Z :r.a-
1rwaranto\\lW b<>zpic(·ze(1..,two nowych. spn'\\\·i1'<lJj,, ydt itnmi<'. 

Dużo z1u1<·z1·11i1• pozmnn•:r.1• i wycł1ownwc·z1• mn dtinł 11\1\l<'rialn 111\uC'zHnitl 
1loty<'zqc~· nnjno\\~zych wydarzC'ń clzirjowych w ::.wi•'(·ip 1 11 Poh·('<' w okn'>>1P 
od 7J1ko1'iczc·11i11 llmgil'j wojny :iwiatow<'j do chwili ob<•t•111•j. Ucz11inwi1• p11wmni 
~i~ <•ril'11town1" w aktuolnym układzie- s1:0~1mkÓ\\' ,,·m1 m:t rl'.11) !'h i 111ir;-<lz,nuuo-
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dowych. ualt·ż~·ciP rozumi<'ć \\ispółczei-ną problemut~ k\• politycz11ą i w prnwi-
dłowy !-.posóh n•ogownć na różnorodiw zjawi>:ka. 

\\. trakci1• rt•ttli1.noji programu i-;tuil'ju mo:iJi\\o~ pokazuni11 nt-zniom. 
że socjnlizn1 buclowany początkowo w jednym t,Ylko kraju przck-.ztalcił .się 

ob.'<·nil• w i;y,;tNn światowy. Na podstawie analizy mnt<'riału dotycząc<·go kra· 
jów 'ocjałi.<itycznych uczruow1c powinni tlojtić do wnio.<iku, il• ustal\owicni& 
dyktatury proletariatu j<'St praw"icllo"Wo~cią rozwoju W:<zy,;tki<•h krajów, któr„ 
obaliły pl\now1mi~ burżuazji. że pod><tawą władzy jl"-'ł ,.;oju."z robotniczo-
·Chlop-,ki prz~ 11111ucnianiu kicrownicz1:j roli klasy robotnicwj. 

J..,t11wje tnkż~ możliwość zapo7,nania. uczniów z cnlym kompl1•k;;em 7,aga.d-
nit•r'1 ciot~ cząc~·ch or~IUlizownnia nowych ;;to;;unków produkcji i ekorwmiki. 
jak n\" nit.ż z cnlym swn•gicm probl1•mów związanych z rozwojem kultnry 
i rcahztH'Jll 1.11s11cl demokracji b-Ocjalistyczuoj. Opracowanie materinlu dotyc1.ą,
ccgo M\1 mtl.l. k11p1tnlistycznogo po drugiej wojnie R'Wiatowej, pow111110 doprowa-
dzic'· 11(•J:11iów du wniosku, ŻI' jedną z i~totn~·ch cedi wspólcz1•)!1t1•go ~ystemu 
imp1•nolistyc·m<·A'o j„st różnorodność pi-.icciwicńst". że obok krajów wyt10ko 
rOZ\\i11ii.·tych ~l kmj1• zaeofttn(\ w których ... t~unki kapitaJi,..t;yczrw przeplataj~ 
się z przt>żytk1\111i form prJ:cdkapitalt.-tycw.ych. 1Jcz11i11wic powinni doj.lc: do 
przckonuuin. ie w wurunkach wzmożonego wyścip;u zbrojf.'it i twm-zenin mih-
tamyc·h paktów piPrw~zoplauowym za,Janiem jest walku. o pokój. 

W toku n'8l1Ztwji cało~ci programu w kla~it• IV naleiy ttkl·cntować 11llst~
p11j1••·•• ;;prawy: -.topniowt• roz.-.zcrzanie sie bazy >;poh•t•znej rewolucji -<()(•jali-
stycz1ll'j; zwit)zrk mi~y pow:;taniem świu.towc~u ... ystl'mu socjalistycznego 
i rozpudt-m koloniuliunu; możliwqści wi;półprocy mi\'<ł:ty kru.jami soojalistycz· 
D:' mi i kopitalist~·cznymi z wyjllct-ki<'m W><półpmcy na odcinku id1>ologic-a1ym. 

\\' 11rgm1izncji 111.ialal.no.-<ci pnz..11awczej ucz.niów w klasie IV trzeba uwzitlę
dnić wlu4ciwoś«i k1mm hi1Storii najnowszej. \Vyst~puju tu wyrninit• ogólna tc11-
deucj11 pmces11 dzi1•jowego do coraz to wifkązcgo wciE·~11in.11in wz.ajerrin:n~h 
zn.leżunści nie tylko międz~ po,:;zczei:ólnymi pat'1st wami, lecz taki.e między 
cały1111 kont~'neutnmi. 

Swoistą ccolu\ hiRtor1 i najnow:;zoj j1•,t obfitoM 1 róznorodnot;ć materiału, 

co stwarza. sz1'rokit• możliwoi<ci wprowadzt'nia różnych zadnl1 wymagających 
· posłullhrnnia sil,' przez uc1.niów zdobytą wit•rlz11 hi;;tor~cznq przy nnalizic wa· 

żnyc,}1 \\ ydurzPri 11ktu11lnych. 

• Oric>nt11(•)jn~ 11rz)dzittl ~odziu 1111 ri•111iz111:ję pO'lZe:t<'t:"Ólnyrb dLiałón 
matrriału aa1wzania w kla~ie IY 

1. ~\gn'sj11 Xi1•11\ll'(' 1111 Polski;' -: (>Ol'Zlttł'k dr111ti11j wojn~· 
-<\\ illl<l\\ • 

1 I ~nuilC'ja 111i{lll1.ynarodowa i 1Ldnlt111Ui w11j1•1111c '' picn,„1:„j 
fnlit' woj11y. Wr:tl'<:iil•t"1 I g:rn-czcr'' iPt' 1941 1. 

Il r. 8yttu:H'j.i 111i~'<lzynarodowa. i clziałttni1t wojpniw w dr11~i1•j lilzie 
wojn)·: norwiec 1941 sic•rpie{1 l!H.i r. 
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I\". \\ 11lk11 1111rodn pol!>kiego o niopodległo;(-, P11l•k11 w lnlaeh 
llJ:Hl- IH-ł:i . 9 godz. 

V. Po<·1:11tki \\I.ul~~- ludowej w Polsco i walka o jt•j 11tn\l11<·11ic• 
1!144 - 19.ti. .; 

VI. Przeomin11~ ,..poil•c1:110-){ospoclurczC' i polit~ c·:r11P " Pc>l ... co 
uwh l!)-łi- 1949. 

Yll P11wstuni1· ~\\ il\tow!'go systemu krujó\\ ,..<><'jnlist~ 1·1:11y<'h 
\"III . ś,, int knpih1li"ltyt'zn~ pn drugiE"j wojni1• świ11t-O\Wj 

IX. Roz\\ i>j i:.wi11l-<l\Wgo sy><temu socjalistyczn!'~t1 
X. Q„il\w1ięciu i t rndno:ici socjalistyczn1•j przobmluw~· 

w lnlnch 1950- 1055 

\\ la -

Polski 

XL o ... iąii:ni('tlłl i I r11dn118ci budownict\nl SOC'jnlizm11 \\ l'u[„WP ,„ Jn. 

.t 
;; 
i 
;) 

4 

tuch l 91if~ I !170 2 
X.Jl. Nowy otnp w rozwoju Pol'!ki Ludow<'j ocł XIJ. Jtl70 roku 3 

Powt Ór7.Nllll 111nterrn l11 :{ 

Razom: 60 godz, 

61 



I 



lJ'~"!li \\ ><ti,:1>111• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :.I 
)lulcrinl~· a11111·z1111i!l • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • 5 

klu~u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
kln><n l i . , . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
k lw•a I I ł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 20 

lJ\\lllÓ li l'l 'lllizncji prol.(nllnll IU\llCZłłllill •.••••••• , • • • • • • 41 

I 



\\'.\R5ZA \\A 1117( 
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