
Rekomendacje do nauczania zdalnego  z przedmiotu historia 
Nauczyciel: Norbert Krzystanek 
Klasy II – II B, II C

I. Zakres tematyczny obejmuje tematy zawarte w rozdziale  XIX wiek  oraz w rozdziale XX wiek
podręcznika wydawnictwa WSiP cz. I (tematy 1-12) oraz pięć rozdziałów podręcznika WSiP cz. II
(tematy 13-17) . Przeliczając to na jednostki lekcyjne jest to ok. 25 do 30 lekcji (w zależności  od
ilości analizowanych tekstów źródłowych).

Polska  i Polacy w okresie zaborów
1. Napoleon a sprawa polska
2. „Bić się czy nie bić” - postawy Polaków wobec zaborców
3. „ Za wolność wasza i naszą” - powstania narodowe Polaków – okoliczności wybuchu, programy,
szanse sukcesu, porównania , bilans i ocena.
4. Powstanie, działalność i głowni ideolodzy  nowoczesnych nurtów politycznych w społeczeństwie
polskim w drugiej połowie XIX wieku:
- narodowa demokracja
- ruch socjalistyczny
- ruch ludowy
- chrześcijańska demokracja
- inne nurty i kierunki
5. Orientacje polityczne w społeczeństwie polskim przed I wojną światową.

II Rzeczpospolita. II wojna światowa. Okres komunizmu. III RP
6. Sprawa polska w czasie I wojny światowej
7. Odrodzenie państwa polskiego. Bohaterowie niepodległości.
8. II RP – charakterystyka państwa i społeczeństwa. Bilans i ocena.
9.  Polacy podczas II wojny światowej. Próba bilansu.
10. Postawy Polaków wobec władzy komunistycznej. Opór społeczny w PRL.
11. „Solidarność” i stan wojenny. Ciemne lata osiemdziesiąte i przełom 1989 r. Wybory czerwcowe-
polska droga do niepodległości.
12. Droga Polski do NATO i UE.

Polska, Europa, świat
13.  Uniwersalistyczne  religie  we  współczesnym  świecie.  Głównie  założenia,  uwarunkowania
historyczne. Rola, wpływy, rozmieszczenie i problemy.
14. Wielkie odkrycia geograficzne. Przebieg, znaczenie, bilans i ocena. Wielcy odkrywcy. Wielcy
podróżnicy. Wielcy zdobywcy.
15. Mądrość i Piękno Dalekiego Wschodu. Chiny, Indie, Japonia.
16.  Fenomen  Stanów  Zjednoczonych.  Źródła  potęgi,  uwarunkowania  historyczne,  polityczne  i
społeczne.
17. Największe problemy współczesnego świata. Globalizacja, efekt cieplarniany, zanieczyszczenie
środowiska naturalnego, cyber zagrożenia, konflikty religijne. Inne.

II. Szczególna rekomendacja do analizy tekstów źródłowych zamieszczonych w podręczniku
- tekst źródłowy– fragmenty - Powstanie Listopadowe – Wł. Zajewskiego  i Pamiętniki
  I. Prądzyńskiego – s.142
- tekst źródłowy – fragment monografii –„Trzy powstania narodowe” – s. 153
- tekst źródłowy – fragment „Bożę Igrzyska” – N. Davisa. s. 159
- tekst źródłowy – fragment „Egoizm narodowy wobec etyki” Z. Balickiego – s.173



- tekst źródłowy – fragment artykułu J. Bójki - s. 175
- tekst źródłowy – fragment tzw. protestu lozańskiego  - s. 181
- tekst źródłowy - Oceny, dyskusje, spory – tekst źródłowy s. 199
- tekst źródłowy 2 – fragment Historii Polski 1914-1991 W. Roszkowskiego – s. 214
-  teksty źródłowe – Zbuntowane społeczeństwo – s. 236-237
-  tekst źródłowy – 20 lat Planu Balcerowicza. - s. 244
-  tekst źródłowy 2 – charakterystyka K. Kolumba – s. 47 cz. II 
-  tekst źródłowy 1 – Relacja w wyprawy J. Cooka – s. 52 cz. II
-  tekst źródłowy 2 – Współczesna synteza dziejów Japonii – s. 64 cz. II

III. Polecana literatura i filmy

1. Literatura historyczna
- J.W. Borejsza „ Piękny wiek XIX”,
- E. Cherezińska – „Gra w kości”
- R. Dmowski – Myśli nowoczesnego Polaka
- liczne biografie J. Piłsudskiego i R. Dmowskiego
- publikacje B. Wołoszańskiego - „Sensacje XX wieku”
- Norman Davies – Powstanie 44, Norman Davies – Europa Walczy 1939-1945
- polecam literaturę Wiktora Suworowa” - np. „ Lodołamacz”
- szczególnie polecam publikacje Piotra Zychowicza np. „Pakt Ribbentrop – Beck”, „Pakt Piłsudski
- Lenin”
- Jarosław Kurski - „Wódz”
- Andrzej Friszke - „Rewolucja Solidarności”
- T. G. Ash – „Polska Rewolucja: Solidarność”

2. Filmy:
W sieci  można  znaleźć  wiele  map  interaktywnych  oraz  filmów  historyczno-  dokumentalnych
dotyczących  tematyki. 

Tytuły ciekawych filmów fabularnych:

- „Szwadron”(szczególna rekomendacja - reż. Juliusz Machulski – doskonała kreacja   J. Gajosa i
Jana  Machulskiego  i  Radosława  Pazury)  youtube:  https://www.youtube.com/watch?
v=BXqsDlDrbT4-  

Przebieg II wojny światowej
„Dunkierka”„ O jeden most za daleko”, „Normandia”, „Ardeny”, „Bitwa o Midway”, „Tora Tora
Tora”, „Stalingrad”, „Szeregowiec Ryan”, „Lista Schindlera”.

Sprawa polska
„Kanał”, Popiół i diament”, „ Katyń” A. Wajdy” „303”, „Dywizjon 303”, „Miś”, „Rejs”, Człowiek
z  Marmuru”  „Człowiek  z  żelaza”,  „Przesłuchanie”,  „Ucieczka  z  kina  Wolność”,  „Przypadek”,
„Psy”.
 Seriale:  „Czas Honoru”, „ Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”

https://www.youtube.com/watch?v=BXqsDlDrbT4
https://www.youtube.com/watch?v=BXqsDlDrbT4

