Poziomy wymagań z historii dla uczniów z klasy trzeciej I semestr

Temat lekcji
1 Oświecenie w
Europie

2.Nowe potęgi
europejskie

Ocena
dopuszczająca
• właściwie określa
ramy czasowe
epoki oświecenia
- poprawnie
posługuje się
terminami:
oświecenie,
empiryzm,
racjonalizm,
deizm, ateizm,
klasycyzm,
encyklopedyści,
wolnomularstwo,
masoneria

Ocena
dostateczna
• przedstawia
dokonania
postaci: Izaaka
Newtona, Karola
Monteskiusza,
Woltera, Jamesa
Watta
• charakteryzuje
zasadę
trójpodziału
władzy
sformułowaną
przez
Monteskiusza

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

• wymienia idee
oświecenia i
rozpoznaje ich
wpływ na naukę,
literaturę,
filozofię,
architekturę i
sztukę
• omawia hasła
równości
społecznej
głoszone przez
Jeana–Jacques’a
Rousseau•
przedstawia
dokonania postaci:
Karola Linneusza,
Benjamina
Franklina,
Edmunda
Cartwrighta,
Johna Kaya, Johna
Locke’a, Andersa
Celsjusza, Denisa
Diderota

• omawia znaczenie
odkryć epoki
oświecenia
• charakteryzuje styl
rokoko
• porównuje
klasycyzm z innymi
kierunkami
artystycznymi
• wymienia
najważniejsze
wynalazki XVIII w.

• poprawnie
posługuje się
terminami: junkrzy,
absolutyzm
• wskazuje na
mapie Rosję, Prusy
i monarchię
austriacką
oświecony

• wymienia
najważniejsze
reformy
przeprowadzone
w Rosji, Prusach i
Austrii
• podaje rok
ogłoszenia Prus
królestwem –
1701 r.

• podaje lata
wydarzeń: 1689
r. – początek
samodzielnych
rządów
Piotra I, 1756–
1763 – wojna
siedmioletnia
• charakteryzuje
rozwój
terytorialny
Rosji, Prus i
monarchii
austriackiej

• omawia
przyczyny i skutki
reform
przeprowadzonych
w Rosji, Prusach
i Austrii
• porównuje
reformy
oświeceniowe
wprowadzone w
Prusach, Rosji i
Austrii
• ocenia znaczenie
przeprowadzonych
reform dla układu
sił w Europie

XVIII w.

3.
Rzeczpospolita
za panowania
Wettinów

• wskazuje na
mapie zasięg
terytorialny
Rzeczypospolitej
za panowania
Sasów
• podaje lata
wydarzeń: 1697 r.
– koronacja
Augusta II
Mocnego, 1699 r.
– pokój w
Karłowicach, 1717
r. – Sejm Niemy,
1763 r. – śmierć
Augusta III Sasa
• wymienia
przyczyny i
przejawy kryzysu
państwa polskiego
w czasach saskich

• poprawnie
posługuje się
terminami:
wojna północna,
Sejm Niemy
• przedstawia
dokonania
postaci: Augusta
II Mocnego,
Augusta III
Sasa, Stanisława
Leszczyńskiego
• wyjaśnia zmiany
położenia
międzynarodoweg
o
Rzeczypospolitej
w XVIII w

• podaje lata
wydarzeń: 1704–
1709
i 1733–1736 –
panowanie
Stanisława
Leszczyńskiego,
1709 r. – bitwa pod
Połtawą, 1721 r. –
pokój w Nystad,
1736 r. – sejm
pacyfikacyjny
• poprawnie
posługuje się
terminami:
konfederacja
warszawska,
konfederacja
sandomierska,
Order Orła Białego

• wyjaśnia
okoliczności elekcji
Augusta II Mocnego
• analizuje politykę
wewnętrzną
i zewnętrzną
Wettinów
• charakteryzuje
przyczyny wzrostu
nietolerancji
religijnej w Polsce
• wymienia
pozytywne i
negatywne
następstwa unii
polsko-saskiej

4. Ostatni król
elekcyjny

• podaje lata
wydarzeń: 1764 r. –
koronacja
Stanisława Augusta
Poniatowskiego,
1772 r. – pierwszy
rozbiór Polski
• poprawnie
posługuje się
terminami: Familia,
konfederacja
barska, sejm
rozbiorowy, Rada
Nieustająca

• przedstawia rolę
postaci: Tadeusza
Rejtana, Mikołaja
Repnina
• omawia
okoliczności
elekcji Stanisława
Augusta
Poniatowskiego
• wskazuje na
mapie zmiany
terytorialne po
pierwszym
rozbiorze Polski
• wymienia
przyczyny i
skutki
pierwszego
rozbioru

• podaje rok
zawiązania
konfederacji
barskiej –1768 r.
• poprawnie
posługuje się
terminami:
konfederacja
słucka,
konfederacja
toruńska,
konfederacja
radomska, prawa
kardynalne,
ryngraf,
innowierca

• przedstawia rolę
postaci: Maurycego
Beniowskiego,
Kajetana Sołtyka,
Józefa Andrzeja
Załuskiego,
Wacława
Rzewuskiego,
Józefa Pułaskiego,
Michała
Krasińskiego
• omawia reformy
sejmu
konwokacyjnego

5. Oświecenie
w
Rzeczypospolit
ej.

• podaje lata
wydarzeń: 1765 r.
– utworzenie
Szkoły
Rycerskiej, 1773
r. – powołanie
Komisji Edukacji
Narodowej •
poprawnie
posługuje się
terminami:
Collegium
Nobilium, Szkoła
Rycerska,
Komisja Edukacji
Narodowej,
Towarzystwo do
Ksiąg
Elementarnych,
oświecenie
stanisławowskie

• przedstawia
dokonania
postaci:
Stanisława
Konarskiego,
Stanisława
Leszczyńskiego,
Ignacego
Krasickiego,
Stanisława
Staszica,
Hugona
Kołłątaja,
Bernarda
Bellotta
zwanego
Canalettem,
Dominika
Merliniego

• podaje lata
wydarzeń: 1740 r.
– utworzenie
Collegium
Nobilium, 1747 r. –
otwarcie Biblioteki
Załuskich
• poprawnie
posługuje się
terminami:
Biblioteka
Załuskich,
Operalnia
• wymienia
okoliczności
powstania, główne
zadania i
osiągnięcia
Komisji Edukacji
Narodowej
• rozpoznaje
charakterystyczne
cechy polskiego
oświecenia
• ocenia wkład
Stanisława Augusta

• przedstawia
dokonania postaci:
Antoniego
Tyzenhausa,
Andrzeja
Zamoyskiego,
Adama
Naruszewicza,
Wojciecha
Bogusławskiego,
Franciszka
Zabłockiego, Juliana
Ursyna
Niemcewicza,
Marcella
Bacciarellego
• na podstawie mapy
charakteryzuje
rozwój oświaty i
gospodarki na
ziemiach polskich•
omawia reformy w
szkolnictwie
w Rzeczypospolitej
w XVIII w.
• wymienia przykłady
sztuki okresu
klasycyzmu z
uwzględnieniem
własnego regionu

6 Powstanie
Stanów
Zjednoczonych.

• podaje daty
wydarzeń: 4 lipca
1776 r. –
ogłoszenie
niepodległości
Stanów
Zjednoczonych
Ameryki, 17
września 1787 r. –
uchwalenie
konstytucji Stanów
Zjednoczonych
• przedstawia
dokonania postaci:
Jerzego
Waszyngtona,
Tadeusza

• poprawnie
posługuje się
terminami:
ustawa
stemplowa,
“bostońskie
picie herbaty",
Kongres
Kontynentalny,
stany
• uzasadnia
oświeceniowy
charakter
Deklaracji
niepodległości
Stanów
Zjednoczonych

• podaje lata
wydarzeń: 1777 r.
– bitwa pod
Saratogą, 1781 r. –
bitwa pod
Yorktown, 1783 r.
– zawarcie pokoju
w Paryżu
• przedstawia
dokonania postaci:
Thomasa
Jeffersona,
Benjamina
Franklina i Johna
Adamsa
• wskazuje na
mapie miejsca

• analizuje sytuację
kolonii angielskich
w Ameryce
Północnej w XVIII
w.
• charakteryzuje
przebieg wojny
o niepodległość USA
• ocenia zasługi
Jerzego
Waszyngtona dla
uzyskania
niepodległości
Stanów
Zjednoczonych
• omawia przyczyny i
skutki wojny

Kościuszki,
Kazimierza
Pułaskiego

7. Rewolucja
francuska

• podaje lata
wydarzeń: 1789 r.
– wybuch Wielkiej
Rewolucji
Francuskiej, 1791
r. – uchwalenie
konstytucji
francuskiej
• poprawnie
posługuje się
terminami:
Zgromadzenie
Narodowe, Stany
Generalne,
Zgromadzenie
Konstytucyjne,
Konstytuanta,
Deklaracja praw
człowieka i
obywatela,
monarchia
konstytucyjna

8. Republika
francuska

• poprawnie
posługuje się
terminami:
Konwent
Narodowy,
żyrondyści,
jakobini,
gilotyna,
Trybunał
Rewolucyjny,
dyrektoriat
• poprawnie
posługuje się
terminami:
rojaliści, przewrót
thermidoriański

• wymienia
przytoczone w
Deklaracji
niezbywalne
prawa
przysługujące
wszystkim
obywatelom
• charakteryzuje
problemy
społeczne Francji
przed wybuchem
rewolucji
francuskiej
• wymienia
główne
przyczyny
rewolucji
• opisuje
najważniejsze
zasady ideowe
rewolucji
francuskiej
zawarte w
Deklaracji praw
człowieka i
obywatela

najważniejszych
bitew wojny
o niepodległość
USA

o niepodległość USA
• ocenia wkład
Polaków w walkę
o niepodległość
Stanów
Zjednoczonych

• podaje daty
wydarzeń: 14 lipca
1789 r. – zdobycie
Bastylii, 21
stycznia 1793 r. –
egzekucja Ludwika
XVI

• wymienia reformy
przeprowadzone
przez Konstytuantę
• ocenia postawę
króla Ludwika XVI

• podaje daty
wydarzeń: 20
września
1792 r. – bitwa
pod Valmy, 27
lipca
1794 r. (9
thermidora roku
II) – przewrót
thermidoriański
• wymienia i
ocenia skutki
Wielkiej
Rewolucji
Francuskiej

• przedstawia
dokonania postaci:
Jeana–Paula
Marata, Georges’a
Dantona,
Jacques’a Pierre’a
Brissota
• charakteryzuje
ugrupowania
polityczne
Konwentu
Narodowego

• omawia etapy
rewolucji francuskiej
• wskazuje na mapie
tereny przyłączone do
Francji w okresie
republiki oraz
obszary objęte
działaniami
kontrrewolucyjnymi

9. Sejm Wielki

10. Upadek
Rzeczypospolit
ej

• podaje lata
wydarzeń: 1788–
1792 – obrady
Sejmu Wielkiego,
1791 r. –
uchwalenie
Konstytucji 3
maja, 1793 r. –
drugi rozbiór
Polski
• poprawnie
posługuje się
terminami: Sejm
Wielki, ustawa o
sejmikach, ustawa
o miastach
królewskich,
konfederacja
targowicka, drugi
rozbiór Polski
• wskazuje na
mapie zmiany
terytorialne po
drugim rozbiorze
Rzeczypospolitej
• podaje daty
wydarzeń: 24
marca 1794 r. –
wybuch powstania
kościuszkowskieg
o, 1795 r. – trzeci
rozbiór
Rzeczypospolitej
• poprawnie
posługuje się
terminami:
naczelnik,
insurekcja,
Uniwersał
połaniecki
• przedstawia
dokonania postaci:
Tadeusza
Kościuszki, Jana
Kilińskiego
i Jakuba
Jasińskiego

• przedstawia
dokonania
postaci:
Stanisława
Małachowskieg
o, Stanisława
Augusta
Poniatowskiego,
Hugona
Kołłątaja
• wymienia
reformy Sejmu
Wielkiego
• omawia
postanowienia
Konstytucji
3 maja
• wyjaśnia
okoliczności
zawiązania
konfederacji
targowickiej i
ocenia jej
następstwa

• przedstawia
dokonania postaci:
Jana Dekerta,
księcia Józefa
Poniatowskiego,
Tadeusza
Kościuszki
• charakteryzuje
stronnictwa Sejmu
Wielkiego
• wskazuje na
mapie Targowicę,
Zieleńce
i Dubienkę

• ocenia znaczenie
reform Sejmu
Czteroletniego
• określa przyczyny i
skutki wojny
z Rosją z 1792 r.
• omawia rolę
tradycji związanej
z Orderem Virtuti
Militari
• wymienia
najważniejsze bitwy
wojny
w obronie
Konstytucji 3 maja:
pod Dubienką i
Zieleńcami

• wymienia cele i
następstwa
powstania
kościuszkowskie
go
• wskazuje na
mapie zmiany
terytorialne po
trzecim rozbiorze
• rozróżnia
wewnętrzne i
zewnętrzne
przyczyny
upadku
Rzeczypospolitej

• przedstawia
przebieg powstania
kościuszkowskiego
• wymienia
przyczyny klęski
insurekcji
kościuszkowskiej
• wyjaśnia rolę
wydania przez
Tadeusza
Kościuszkę
Uniwersału
połanieckiego

• omawia wpływ
bitew pod
Racławicami,
Szczekocinami i
Maciejowicami dla
przebiegu powstania
kościuszkowskiego
• ocenia znaczenie
wewnętrznych
i zewnętrznych
przyczyn upadku
Rzeczypospolitej

11 . Pierwsze
konstytucje

• podaje daty
wydarzeń: 1787 r. –
uchwalenie
konstytucji USA,
1791 r. –
Konstytucja 3 maja,
3 września 1791 r.
– konstytucja
francuska
• poprawnie
posługuje się
terminami:
konstytucja, ustawa
zasadnicza,
monarchia
konstytucyjna
• przedstawia
dokonania postaci:
Karola Ludwika
Monteskiusza,
Benjamina
Franklina

• wymienia
główne instytucje
ustrojowe Stanów
Zjednoczonych
• wyjaśnia, w jaki
sposób
konstytucja
amerykańska
realizowała w
praktyce zasadę
trójpodziału
władzy
• omawia
postanowienia
Konstytucji
3 maja
• określa prawa,
które
gwarantowała
obywatelom
konstytucja
francuska

• wymienia
Hugona Kołłątaja i
Scypiona
Piatollego jako
głównych autorów
tekstu Konstytucji
3 maja
• uzasadnia
oświeceniowy
charakter
konstytucji
amerykańskiej,
francuskiej
i Konstytucji 3
maja

• ocenia znaczenie
Konstytucji 3 maja
dla dziejów Polski

12. Od
konsulatu do
cesarstwa

• podaje lata
wydarzeń: 1799 r. –
zamach 18
brumaire’a, 1804 r.
– koronacja
cesarska Napoleona
Bonapartego, 1805
r. – bitwa pod
Austerlitz, 1812 r. –
wyprawa na
Moskwę, 1813 r. –
bitwa pod Lipskiem
• poprawnie
posługuje się
terminami: zamach
stanu, konsulat,
pierwszy konsul,
Kodeks Napoleona,
departament,
konkordat, blokada
kontynentalna,
hegemonia,
Związek Reński

• przedstawia
dokonania
Napoleona
Bonapartego
• opisuje zmiany
w Europie w
okresie
napoleońskim w
zakresie
stosunków
społecznogospodarczych i
politycznych

• podaje lata
wydarzeń: 1806 r.
– bitwy pod Jeną i
Auerstedt, 1807 r.
– bitwy pod Iławą
Pruską i
Frydlandem
• charakteryzuje
sytuację
międzynarodową
Francji w epoce
napoleońskiej
• omawia zmiany,
jakie zostały
wprowadzone na
mocy Kodeksu
Napoleona
• opisuje przebieg
wojen
napoleońskich do
1813 r.

• wymienia skutki
wyprawy Wielkiej
Armii na Rosję
• lokalizuje na mapie
terytoria przyłączone
do Francji przed
1812 r.
• wskazuje na mapie
trasę wyprawy
Napoleona na
Moskwę

13. Legiony
i Księstwo
Warszawskie .

14. Kongres
wiedeński

• podaje lata
wydarzeń: 1797 r.
– powstanie
Legionów
Polskich we
Włoszech, 1807 r.
– utworzenie
Księstwa
Warszawskiego,
1815 r. –
likwidacja
Księstwa
Warszawskiego
• przedstawia
dokonania
postaci: Jana
Henryka
Dąbrowskiego,
Józefa
Wybickiego,
księcia Józefa
Poniatowskiego
• podaje lata
wydarzeń: 1814 r. –
zwołanie kongresu
w Wiedniu, 1815 r.
– bitwa pod
Waterloo
• poprawnie
posługuje się
terminami:
„tańczący
kongres”,
restauracja,
równowaga
europejska,
legitymizm,
Związek Niemiecki

• wyjaśnia
okoliczności
utworzenia
Legionów
Polskich i
Księstwa
Warszawskiego
• opisuje ustrój i
terytorium
Księstwa
Warszawskiego
• ocenia politykę
Napoleona
wobec sprawy
polskiej oraz
postawę
Polaków wobec
Napoleona
• wskazuje na
mapie Księstwo
Warszawskie,
Raszyn
• przedstawia
zasady i
postanowienia
kongresu
wiedeńskiego
• wymienia
decyzje kongresu
w sprawie
polskiej
• wskazuje na
mapie Królestwo
Polskie, Wielkie
Księstwo
Poznańskie
i Rzeczpospolitą
Krakowską

• poprawnie
posługuje się
terminami: Legia
Naddunajska,
dekret grudniowy
• przedstawia
dokonania postaci:
Fryderyka Augusta
I, Karola
Kniaziewicza •
omawia udział
Polaków w
bitwach na
Półwyspie
Iberyjskim

• opisuje uzbrojenie
armii Księstwa
Warszawskiego

• podaje rok
śmierci
Napoleona
Bonapartego –
1821 r.
• poprawnie
posługuje się
terminami:
100 dni
Napoleona,
system
Metternicha
• przedstawia
dokonania
postaci:
Aleksandra I,
Fryderyka
Wilhelma III,
Roberta Stewarta
Castlereagha,
Klemensa von
Metternicha,
Charlesa
Talleyranda

• wskazuje na mapie
Europy zmiany
terytorialne
wprowadzone w
1815 r.
• ocenia, jakie
konsekwencje dla
Europy przyniosły
postanowienia
kongresu

15. Rewolucja
przemysłowa

• podaje lata
wydarzeń: 1769 r.
– opatentowanie
maszyny parowej,
1837 r. –
opatentowanie
silnika
elektrycznego
• poprawnie
posługuje się
terminami:
rewolucja agrarna,
fabryka, rewolucja
przemysłowa,
industrializacja,
urbanizacja,
metropolia,
kapitaliści,
proletariat
• przedstawia
dokonania postaci:
Roberta Fultona,
George’a
Stephensona,
Michaela Faradaya

• określa
przyczyny i
charakterystyczn
e cechy rewolucji
przemysłowej
• prezentuje
przykłady
pozytywnych i
negatywnych
skutków procesu
uprzemysłowieni
a, w tym dla
środowiska
naturalnego

• ocenia
znaczenie
wynalazków
rewolucji
przemysłowej
dla rozwoju
cywilizacji
• porównuje
stopień rozwoju
przemysłowego
poszczególnych
państw

• wskazuje na
mapie najbardziej
uprzemysłowione
regiony Europy
• opisuje zmiany w
poziomie życia
różnych grup
społecznych w XIX
w. na podstawie
źródeł pisanych,
ikonograficznych i
statystycznych

16. Nowe
ideologie

• podaje rok
wydania
„Manifestu
komunistyczneg
o” – 1848 r.
• poprawnie
posługuje się
terminami:
strajk,
konserwatyzm,
liberalizm,
socjalizm
utopijny,
socjalizm
naukowy,
komunizm

• przedstawia
okoliczności
powstania
ruchu
robotniczego
• wyjaśnia
główne założenia
liberalizmu,
socjalizmu oraz
idei narodowych
w Europie w
pierwszej
połowie XIX w.

• przedstawia
dokonania postaci:
Alexisa de
Tocqueville’a,
Adama Smitha,
Edmunda Burke’a,
Giuseppe
Mazziniego,
Claude’a de Saint–
Simona, Charles’a
Fouriera, Roberta
Owena, Karola
Marksa, Fryderyka
Engelsa

• wyjaśnia
założenia
czartyzmu
• wymienia skutki
powstania nowych
ideologii

17. Ziemie
polskie po
kongresie
wiedeńskim

• podaje lata
wydarzeń: 1815 r.
– powstanie
Królestwa

• przedstawia
dokonania
postaci: księcia
Adama Jerzego

• wskazuje na
mapie nowy układ
granic państw
zaborczych na

• ocenia osiągnięcia
Królestwa Polskiego
w gospodarce,
kulturze i

18. Powstanie
listopadowe

Polskiego, 1816
r.– założenie
Uniwersytetu
Warszawskiego,
1828 r. –
utworzenie Banku
Polskiego
• poprawnie
posługuje się
terminami: ziemie
zabrane,
Królestwo
Kongresowe,
Wielkie Księstwo
Poznańskie,
Wolne Miasto
Kraków, Rada
Stanu, Zagłębie
Dąbrowskie,
Zagłębie
Staropolskie,
uwłaszczenie,
romantyzm

Czartoryskiego,
Józefa Zajączka,
Franciszka
Ksawerego
DruckiegoLubeckiego,
Stanisława
Kostki
Potockiego,
Stanisława
Staszica,
Tadeusza
Czackiego

ziemiach polskich
po kongresie
wiedeńskim
• charakteryzuje
ustrój Królestwa
Polskiego

szkolnictwie
• charakteryzuje i
ocenia politykę
zaborców wobec
Polaków w latach
1815–1830

• podaje daty
wydarzeń: 29/30
listopada 1830 r.–
noc listopadowa, 25
stycznia 1831 r. –
detronizacja cara
• przedstawia
dokonania postaci:
Waleriana
Łukasińskiego,
Wincentego
i Bonawentury
Niemojowskich,
Piotra Wysockiego,
Józefa
Chłopickiego,
Adama
Czartoryskiego,
Mikołaja I, Emilii
Plater

• wymienia
przyczyny
wybuchu
powstania
listopadowego
• wskazuje na
mapie miejsca
walk i zasięg
powstania
listopadowego

• podaje daty
wydarzeń: 25
lutego 1831 r.
bitwa pod
Grochowem, 26
maja 1831 r. bitwa
pod Ostrołęką, 8
września 1831 r.–
kapitulacja
Warszawy
• przedstawia
dokonania postaci:
Iwana Dybicza,
Iwana Paskiewicza,
Ignacego
Prądzyńskiego,
Macieja
Rybińskiego, Jana
Skrzyneckiego,
Jana
Krukowieckiego
• przedstawia
międzynarodowe
tło wybuchu

• omawia przyczyny
klęski powstania
listopadowego i
ocenia jego
znaczenie dla
Polaków
• charakteryzuje
działalność Rządu
Narodowego w
okresie powstania
listopadowego

powstania
listopadowego
19. Polacy po
powstaniu
listopadowym

• poprawnie
posługuje się
terminami: Statut
organiczny, noc
paskiewiczowska,
rusyfikacja, Wielka
Emigracja, Komitet
Narodowy Polski,
emisariusze
• przedstawia
dokonania postaci:
Joachima
Lelewela, Adama
Jerzego
Czartoryskiego,
Tadeusza
Krępowieckiego,
Juliusza
Słowackiego,
Adama
Mickiewicza

20. Wiosna
Ludów na
ziemiach
polskich

• podaje lata
wydarzeń: 1846 r.
– powstanie
krakowskie, 1848
r. – wybuch
Wiosny Ludów
• poprawnie
posługuje się
terminami:
serwituty,
powstanie
wielkopolskie,
rabacja
• przedstawia
dokonania postaci:
Edwarda
Dembowskiego,
JanaTyssowskiego,
Ludwika
Mierosławskiego

• wymienia
bezpośrednie i
długofalowe
skutki powstania
listopadowego
• wskazuje na
mapie państwa
europejskie, do
których udawali
się Polacy po
upadku powstania
listopadowego
• przedstawia
początki pracy
organicznej na
ziemiach
polskich,
wymienia główne
założenia oraz
najwybitniejszyc
h przedstawicieli
tego nurtu
• prezentuje
przyczyny i
skutki rabacji
galicyjskiej
• omawia
działania
podejmowane
podczas Wiosny
Ludów na
ziemiach
polskich
• charakteryzuje
poczynania
zaborców wobec
mieszkańców
ziem dawnej
Rzeczypospolitej
w okresie Wiosny
Ludów
• wskazuje na
mapie tereny
objęte rabacją

• przedstawia
dokonania postaci:
Seweryna
Goszczyńskiego,
Szymona
Konarskiego,
Karola Libelta,
Walentego
Stefańskiego,
Henryka
Kamieńskiego,
Edwarda
Dembowskiego,
Piotra
Ściegiennego,
Dezyderego
Chłapowskiego,
Karola
Marcinkowskiego,
Hipolita
Cegielskiego

• charakteryzuje cele
i działalność Hotelu
Lambert,
Towarzystwa
Demokratycznego
Polskiego, Gromad
Ludu Polskiego

• przedstawia
dokonania postaci:
Krzysztofa
Mrongowiusza,
Józefa Lompy,
Franza von
Stadiona
• omawia
wydarzenia
Wiosny Ludów na
ziemiach polskich
na tle wydarzeń
europejskich
• wyjaśnia
znaczenie rozwoju
ukraińskiego ruchu
narodowego w
Galicji

• ocenia postawy
Polaków w czasie
Wiosny Ludów
• ocenia znaczenie
działalności Polaków
dla wydarzeń
Wiosny Ludów w
Europie
• wymienia
przyczyny wybuchu
oraz omawia
przebieg powstań
krakowskiego
i wielkopolskiego
• porównuje cele i
znaczenie powstania
krakowskiego i
powstania
wielkopolskiego

galicyjską i
powstaniem
wielkopolskim

