
Termin

Zlecone zadania

Termin

Zlecone zadania

Historia
Kalendarz przygotowaƒ do matury 2010

zakres podstawowy (wersja dla ucznia) 
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Osiàgni´cia cywilizacyjne, kulturowe
i religijne staro˝ytnego Wschodu:
Chin, Indii, Mezopotamii, Izraela i Egiptu 

Staro˝ytna Grecja:
przemiany ustrojowe greckich polis,
gospodarka, osiàgni´cia
kulturowe, religia, konflikty wewn´trzne
i wojny grecko-perskie, dominacja Macedonii
Aleksandra Wielkiego, kultura hellenistyczna,
organizacja spo∏eczna 

Dzieje staro˝ytnego Rzymu:
Etruskowie i ich rola w powstaniu Rzymu,
legendy na temat powstania Rzymu, ewolucja
ustroju paƒstwa – od królestwa,
przez republik´, do cesarstwa, instytucje
w∏adzy, ewolucja gospodarki,
konflikty wewn´trzne oraz ekspansja terytorialna
paƒstwa rzymskiego, religie, powstanie,
rozprzestrzenienie si´ i rola chrzeÊcijaƒstwa,
spo∏eczeƒstwo i rodzina, kultura i sztuka,
podzia∏ cesarstwa i losy polityczne obu cz´Êci,
najazdy plemion barbarzyƒskich i upadek
Cesarstwa Zachodniorzymskiego

Przeczytanie wszystkich rozdzia∏ów z podr´cznika Historia 1, cz´Êç I. Staro˝ytnoÊç Wydawnictwa
Pedagogicznego OPERON. 

1. Rozwiàzanie testu wst´pnego z zestawu Matura 2010.
Testy dla maturzysty z rozdzia∏u „Staro˝ytnoÊç. Zakres podstawowy”. 

2. Analiza wyników testu i zwrócenie uwagi na typy zadaƒ i tematy,
które sprawi∏y k∏opot. 

3. Przeczytanie materia∏u z Vademecum maturalnego dotyczàcego dziejów
staro˝ytnego Wschodu, Grecji i Rzymu (strony: 11–23, 104–111,
166–170, 221–224, 276–285,443–449, 525–536, 587–601, 660–669).

Relaks
Aby odpr´˝yç si´ po okresie intensywnej nauki i przywróciç w∏aÊciwy poziom koncentracji, proponujemy co
pewien czas zaj´cia oko∏ohistoryczne. 
Wycieczka do najbli˝szego muzeum, w którego zbiorach znajdujà si´ eksponaty dotyczàce staro˝ytnych
dziejów Wschodu, np.: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Gdaƒsku itd. 
Obejrzenie filmu fabularnego, dokumentalnego lub reporta˝u zwiàzanego z dziejami staro˝ytnego Wschodu
czy archeologià. Mo˝e to byç np.: Gladiator R. Scotta, Troja W. Petersena czy Aleksander O. Stone'a.

4. Rozwiàzanie testu çwiczeniowego z zestawu Matura 2010.
Testy dla maturzysty z rozdzia∏u „Staro˝ytnoÊç. Zakres podstawowy”.

5. Analiza wyników testu i zwrócenie uwagi na typy zadaƒ i tematy,
które sprawi∏y k∏opot, oraz na standardy egzaminacyjne
poszczególnych zadaƒ, w których zosta∏y pope∏nione b∏´dy. 

6. Przeczytanie materia∏u z podr´cznika Historia 1, cz´Êç I.
Staro˝ytnoÊç z rozdzia∏u II „Staro˝ytnoÊç. A. Najstarsze dzieje cywilizacji
na Dalekim i Bliskim Wschodzie”, „B. Staro˝ytna Grecja i Rzym”.

Relaks
Wys∏uchanie p∏yt z muzykà bàdê regionalnà, bàdê historycznà z krajów, których dzieje powtarzasz,
np. rekonstrukcji greckiej muzyki antycznej, zapis muzyki do spektaklu Metamorfozy grupy Gardzienice.
Rozegranie partii w jednej z historycznych gier komputerowych, np.: Rome. Total War. Barbarian Invasion,
The Great Battles of Hannibal, Caesar, Zeus, Faraon.

pkt:  .... /....

pkt:  .... /....
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Przygotowanie do pracy – zapoznanie si´ z informacjami na temat matury ze stron www.cke.edu.pl i www.men.gov.pl, w tym
z informatorem maturalnym

– zapoznanie si´ z publikacjami Historia. Matura 2010. Testy dla maturzysty oraz Vademecum maturalne
Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON

– zgromadzenie potrzebnych podr´czników i innych przydatnych publikacji
– zapoznanie sí  ze wskazówkami, jak rozwiàzywaç zadania maturalne krok po kroku zamieszczonymi 

w Vademecum maturalnym Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON
– rozwiàzanie arkuszy maturalnych z 2009 roku, zamieszczonych 

na p∏ycie CD do∏àczonej do testów

Przygotowanie do pracy

Staro˝ytnoÊç

Data zakoƒczenia

imi´ i nazwisko

Tyg. Dzia∏ Tematy Zadania Uwagi
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7. Rozwiàzanie testu sprawdzajàcego z zestawu Matura 2010.
Testy dla maturzysty z rozdzia∏u „Staro˝ytnoÊç. Zakres podstawowy”.

8. JeÊli problemy dotyczà odczytywania lub analizy êróde∏ – wykonanie çwiczeƒ 
przypisanych do okreÊlonych materia∏ów êród∏owych z publikacji Historia 1. 
Staro˝ytnoÊç i Êredniowiecze w tekstach êród∏owych, rozdzia∏ I „Staro˝ytnoÊç” (strony 9–69). 

9. JeÊli b∏´dy mia∏y charakter pami´ciowy – powrót do podr´cznika
i Vademecum maturalnego i skupienie si´ na zapami´taniu kluczowych
nazwisk, dat i poj´ç (wyró˝nionych t∏ustym drukiem). 

10. Jako podsumowanie przygotowaƒ – wykonanie wybranych çwiczeƒ z publikacji 
Historia 1. Od dziejów najdawniejszych do schy∏ku Êredniowiecza. Zeszyt çwiczeƒ
z rozdzia∏ów III „Pierwsze cywilizacje”,IV „Grecja staro˝ytna”, V „Staro˝ytny Rzym”.

Relaks
Przeczytanie dobrej powieÊci historycznej lub ksià˝ki popularnonaukowej. Mo˝e to byç np.: Egipcjanin Sinuhe
M. Waltari, Turms nieÊmiertelny M. Waltari, Tajemnica Esseƒczyków C. Rademachera, Pi∏at i Nazarejczyk
E. Doreda, Ateƒska trucizna M. Doody, Szata L.C. Douglasa, dowolna z prac popularno-naukowch Aleksandra
Krawczuka czy Anny Âwiderkówny. Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e beletrystyka historyczna doÊç swobodnie
operuje faktografià i NIE NALE˚Y traktowaç tych ksià˝ek jako êród∏a wiedzy historycznej. 
Zapoznanie si´ z ksià˝kà biograficznà bàdê ze wspomnieniami lub pami´tnikami wybitnej osobistoÊci owych
czasów, np.: Wyznania Êw. Augustyna, czy O wojnie galijskiej Juliusza Cezara.
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Wczesne Êredniowiecze:
skutki upadku Cesarstwa
Zachodniorzymskiego, Arabowie
we wczesnym Êredniowieczu, paƒstwo
Merowingów i Karolingów, paƒstwo Ottonów,
dzieje Bizancjum, spo∏eczeƒstwo feudalne,
dzieje S∏owian, dzieje ziem polskich do IX w.,
kultura i ˝ycie codzienne

Przeczytanie wszystkich rozdzia∏ów z podr´cznika Historia 1, cz´Êç II. Âredniowiecze.

1. Rozwiàzanie testu wst´pnego z zestawu Matura 2010.
Testy dla maturzysty z rozdzia∏u „Âredniowiecze. Zakres podstawowy”.

2. Analiza wyników testu i zwrócenie uwagi na typy zadaƒ i tematy,
które sprawi∏y k∏opot.

3. Przeczytanie materia∏u z Vademecum maturalnego dotyczàcego dziejów 
Êredniowiecza (strony: 22–38, 112–118, 171–174, 225–230, 286–302,
450–462, 537–553, 602–620, 670–683).

4. Rozwiàzanie testu çwiczeniowego z zestawu Matura 2010.
Testy dla maturzysty z rozdzia∏u „Âredniowiecze. Zakres podstawowy”.

5. Analiza wyników testu i zwrócenie uwagi na typy zadaƒ i tematy,
które sprawi∏y k∏opot, oraz na standardy egzaminacyjne
poszczególnych zadaƒ, w których zosta∏y pope∏nione b∏´dy.
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Próbna matura – przygotowanie
1. Szybkie powtórzenie materia∏u z Vademecum maturalnego.

2. Rozwiàzanie arkuszy opublikowanych na stronie www.matura.operon.pl.W
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Staro˝ytnoÊç

Data zakoƒczenia

Âredniowiecze

Próbna matura – przygotowanie

Data zakoƒczenia

Termin

Zlecone zadania

Termin

Zlecone zadania

Termin

Zlecone zadania
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Rozkwit Êredniowiecza:
Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego
do XIII w., walka o dominium mundi,
rekonkwista i krucjaty, dzieje Normanów,
kszta∏towanie monarchii stanowych na
przyk∏adzie losów Anglii i Francji, pierwsze
paƒstwa s∏owiaƒskie, ekspansja mongolska,
przeobra˝enia spo∏eczne i ekonomiczne
w Europie Zachodniej w XI–XIII w., Czechy
i W´gry w XII–XIV w., poczàtki i rozwój
paƒstwa Piastów, kryzys i odbudowa Polski
piastowskiej, rozbicie dzielnicowe Polski,
spo∏eczeƒstwo i gospodarka Polski okresu
rozbicia dzielnicowego, kultura pe∏nego
Êredniowiecza

Jesieƒ Êredniowiecza:
kryzys spo∏eczny, ekonomiczny i polityczny
w Europie Zachodniej w XIV w., Wielka
Schizma i niepokoje religijne w XIV i XV w.,
rozwój miast i mieszczaƒstwa, proces
jednoczenia Polski po rozbiciu dzielnicowym –
panowanie W∏adys∏awa ¸okietka, Polska
za panowania Kazimierza Wielkiego,
unie polsko-w´gierskie i polsko-litewskie,
konflikty polsko-krzy˝ackie, kultura póênego
Êredniowiecza, ˝ycie codzienne i rola rodziny
w Êredniowieczu

Relaks
Przeczytanie dobrej powieÊci historycznej lub ksià˝ki popularnonaukowej. Mo˝e to byç np. dowolny
tom z cyklu powieÊciowego o dziejach Polski piastowskiej K. Bunscha, Cztery wezwania z przyczyny
Êwi´tego  Jerzego J. Krossa, Trzy bicze czarnej Êmierci J. Krossa, PierÊcieƒ rybaka J. Raspaila, Imi´
Ró˝y U. Eco, dowolne prace popularnonaukowe (Odlegle zwierciad∏o B. Tuchmana, Boles∏aw Âmia∏y
i� biskup Stanis∏aw T. Grudziƒskiego).
Zapoznanie si´ z ksià˝kà biograficznà bàdê ze wspomnieniami lub pami´tnikami wybitnej osobistoÊci
owych czasów, np.: ˚ywot Karola Wielkiego Einharda czy jeden z ˝ywotów Êwi´tego Wojciecha.

6. Wykonanie z ksià˝ki Historia 1. Staro˝ytnoÊç i Êredniowiecze w tekstach
êród∏owych, rozdzia∏ II „Âredniowiecze” (strony 70–136) çwiczeƒ
zbli˝onych do zadaƒ, w których pope∏nione zosta∏y wczeÊniej b∏´dy.

7. Rozwiàzanie testu sprawdzajàcego z zestawu Matura 2010.
Testy dla maturzysty z rozdzia∏u „Âredniowiecze. Zakres podstawowy”.

8. W przypadku dalszego pope∏niania b∏´dów – si´gni´cie do publikacji Historia 1.
Od dziejów najdawniejszych do schy∏ku Êredniowiecza. Zeszyt çwiczeƒ
i wykonanie çwiczeƒ podobne do zadaƒ, które sprawi∏y k∏opot (rozdzia∏y: 
VI „Wczesne Êredniowiecze”, VII „Polska za panowania Piastów”, 
VIII „Pe∏ne Êredniowiecze”, IX „Póêne Êredniowiecze”,
X „Polska za panowania Andegawenów i Jagiellonów”).

Relaks
Wycieczka do najbli˝szego muzeum, w którego zbiorach znajdujà si´ eksponaty dotyczàce
Êredniowiecza, lub wyprawa polegajàca na wyszukiwaniu w najbli˝szej okolicy reliktów Êredniowiecza –
pozosta∏oÊci murów miejskich, baszt, koÊcio∏ów, kamienic.
Obejrzenie filmu fabularnego, dokumentalnego lub reporta˝u zwiàzanego z dziejami Êredniowiecza czy
archeologià. Mo˝e to byç np.: Król Artur A. Fuqua, Królestwo niebieskie R. Scotta, Aleksander Newski
S. Eisensteina, Imi´ Ró˝y J. Annauda.
Wys∏uchanie p∏yt z muzykà Êredniowiecza, np. nagrania wspó∏czesnej polskiej grupy Ars Nova
(Bogurodzica. Muzyka polskiego Êredniowiecza) czy dokonania zespo∏u Jubilatores (Great moments in
the Middle Ages, Cantigas & Medieval Delights, Songs and Dances of the Middle Ages).
Rozgrywka w jednej z historycznych gier komputerowych dotyczàcych Êredniowiecza, np.: Medieval.
Total War, Twierdza. Krucjata, Mroczne wieki.
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Wiek XVI i poczàtek wieku XVII:
wielkie odkrycia geograficzne i powstanie
imperiów kolonialnych, humanizm
i odrodzenie, reformacja i kontrreformacja,
dualizm w rozwoju ekonomicznym Europy
w XVI i XVII w., walka o hegemoni´ w Europie
Zachodniej w XVI w., Europa Ârodkowo-
-Wschodnia oraz kraje skandynawskie w XVI
i XVII w., Polska pod rzàdami ostatnich
Jagiellonów, unia lubelska, poczàtki
monarchii elekcyjnej w Polsce,
gospodarka folwarczno-paƒszczyêniana
w Polsce, wzrost znaczenia magnaterii
w Rzeczypospolitej,
reformacja i kontrreformacja w Polsce,
kultura i sztuka renesansu w Polsce

Przeczytanie wszystkich rozdzia∏ów z podr´cznika Historia 2. Czasy nowo˝ytne.

1. Rozwiàzanie testu wst´pnego z zestawu Matura 2010. Testy dla
maturzysty z rozdzia∏u „Epoka nowo˝ytna. Zakres podstawowy”.

2. Analiza wyników testu i zwrócenie uwagi na typy zadaƒ i tematy,
które sprawi∏y k∏opot.

3. Przeczytanie materia∏u z Vademecum maturalnego pod kàtem
eliminacji braków (strony: 39–79, 119–138, 175–19, 231–248,
303–339, 463–472, 554–572, 621–639, 684–739). 

4. Wykonanie çwiczeƒ z publikacji Historia 2. Czasy nowo˝ytne. Zeszyt çwiczeƒ (rozdzia∏y: 
I „Wiek XVI i poczàtek wieku XVII. Dzieje powszechne” oraz II „Wiek XVI i poczàtek 
wieku XVII. Historia Polski”) w celu utrwalenia wiadomoÊci dotyczàcych wieku
XVI i poczàtku wieku XVII.

pkt:  .... /....

T

V

T

T

30.11

21
4.12

7.12

20
11.12

Tyg. Dzia∏ Tematy Zadania Uwagiwykonane3test podr´cznik vademecumT P V

Âredniowiecze

Data zakoƒczenia

Epoka nowo˝ytna

Data zakoƒczenia
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Zlecone zadania
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Wiek XVII:
wojna trzydziestoletnia, ideologia
absolutystyczna na przyk∏adzie dziejów
Francji, Anglia w okresie wojny domowej
i rozwój parlamentaryzmu, królowie elekcyjni
na polskim tronie, wojny Rzeczypospolitej
w XVII wieku i ich konsekwencje,
kultura i sztuka baroku europejskiego,
barok i sarmatyzm w Polsce

Relaks
Obej rze nie fil mu fa bu lar ne go, od cin ka se ria lu lub do ku men tu na te mat hi sto rii epo ki no wo ̋ yt nej.
Mo ̋ e to byç np.: se rial Czar ne chmu ry A. Ko ni ca, po szcze gól ne cz´ Êci ekra ni za cji sien kie wi czow -
skiej Try lo gii w re ̋ y se rii J. Hof f ma na, Lal ka R. Be ra, Hra bi na Co sel J. Ant cza ka, Dan ton A. Waj dy,
Pa trio ta R. Eme ri cha, Kró lo wa Mar got P. Che re au, Woj na i po kój K. Vi do ra. 

5. Rozwiàzanie testu çwiczeniowego z zestawu Matura 2010. Testy dla
maturzysty z rozdzia∏u „Epoka nowo˝ytna. Zakres podstawowy”.

6. Analiza wyników testu i zwrócenie uwagi na typy zadaƒ i tematy,
które sprawi∏y k∏opot, oraz na standardy egzaminacyjne
poszczególnych zadaƒ, w których zosta∏y pope∏nione b∏´dy.

7. Przeczytanie z podr´cznika Historia 2. Czasy nowo˝ytne
rozdzia∏u II „Wiek XVII” w celu eliminacji b∏´dów.
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8. Wykonanie çwiczeƒ z publikacji Historia 2. Czasy nowo˝ytne. Zeszyt çwiczeƒ
(rozdzia∏y: III „Wiek XVII. Dzieje powszechne” oraz IV „Wiek XVII. Historia Polski”).

Relaks
Wycieczka do najbli˝szego muzeum, w którego zbiorach znajdujà si´ eksponaty dotyczàce epoki nowo -
˝ytnej. Warto równie˝ w najbli˝szej okolicy wyszukaç obiekty architektoniczne reprezentujàce nowo˝ytne
style budowlane. 
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Wiek XVIII i poczàtek wieku XIX: 
oÊwiecenie i jego zdobycze naukowe
i kulturalne, Êwiat i Europa w XVIII w.
– poczàtki rewolucji przemys∏owej, wzrost
znaczenia mi´dzynarodowego Anglii, Rosji,
Austrii i Prus w XVIII w., reformy Piotra I,
Fryderyka I Wielkiego i Marii Teresy,
wojna o niepodleg∏oÊç USA, Wielka Rewolucja
Francuska, okres napoleoƒski i jego wojny,
ewolucja ustrojowa Francji od monarchii
Ludwika XVII do cesarstwa Napoleona I,
kongres i ∏ad wiedeƒski, unia polsko-saska,
panowanie ostatniego w∏adcy Polski i I rozbiór
Rzeczpospolitej, kultura polska doby
oÊwiecenia, Sejm Wielki i jego osiàgni´cia, II i
III rozbiór Polski oraz 

9. Wykonanie çwiczeƒ z publikacji Historia 2. Czasy nowo˝ytne. Zeszyt çwiczeƒ
(rozdzia∏y: V „Wiek XVIII i poczàtek wieku XIX. Dzieje powszechne”
oraz VI „Wiek XVIII i poczàtek wieku XIX. Historia Polski”).

10. W wypadku problemów z rozwiàzywaniem çwiczeƒ – pos∏u˝enie si´
w∏aÊciwymi rozdzia∏ami Vademecum maturalnego (patrz pkt 3).

Relaks
Wys∏uchanie nagraƒ utworów klasycznych kompozytorów epoki nowo˝ytnej poczàwszy od dzie∏
W.� Bradego w wykonaniu np. zespo∏u Jordi Savalla, poprzez mniej lub bardziej znane utwory
Bacha, Mozarta, Beethovena, a˝ po Wagnera, Chopina, Griega czy Smetan´. 
Zapoznanie si´ z ksià˝kà biograficznà bàdê ze wspomnieniami lub pami´tnikami z owych czasów,
np.: Pami´tniki J. Ch. Paska, Napoleon E. Tarle, Talleyrand J. Borisowa.
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Wiek XIX:
osiàgni´cia naukowe i techniczne w XIX w.,
problematyka gospodarcza, demograficzna
i spo∏eczna w XIX w., rozwój nowych ideologii,
rozwój Stanów Zjednoczonych i wojna
secesyjna, ekspansja kolonialna mocarstw
europejskich w XIX w., Wiosna Ludów
i kszta∏towanie paƒstw narodowych w Europie,
rozwój parlamentaryzmu w XIX w.,
ustrój, gospodarka i polityczne losy Królestwa
Polskiego, polskie powstania
narodowowyzwoleƒcze, opór Polaków
przed wynarodowieniem, autonomia
galicyjska, przemiany spo∏eczne
i ekonomiczne na ziemiach polskich
pod zaborami, ruchy i nurty polityczne
na ziemiach polskich, kultura i sztuka polska
w XIX w., ˝ycie codzienne w XIX w.

11. Rozwiàzanie testu sprawdzajàcego z zestawu Matura 2010. Testy
dla maturzysty z rozdzia∏u „Epoka nowo˝ytna. Zakres podstawowy”.

12. Przeczytanie rozdzia∏u IV „Wiek XIX i poczàtek wieku XX”
z podr´cznika Historia 2. Czasy nowo˝ytne oraz analiza
w∏aÊciwych rozdzia∏ów z Vademecum maturalnego (patrz pkt 3)
w celu utrwalenia wiadomoÊci dotyczàcych XIX wieku.

13. Rozwiàzanie arkusza rocznego z publikacji Historia 2.
Czasy nowo˝ytne. Zeszyt çwiczeƒ.

Relaks
Rozgrywka w jednej z historycznych gier komputerowych, np.: Europa Universalis, Kozacy. Anno
1609, Shogun. Total War.

pkt:  .... /....
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powstanie koÊciuszkowskie, rola Polski
w polityce Napoleona Bonaparte, Ksi´stwo
Warszawskie, sprawa polska na kongresie
wiedeƒskim, ewolucja ˝ycia codziennego od
XVII do koƒca XVIII w.

Relaks
Przeczytanie dobrej powieÊci historycznej lub ksià˝ki popularnonaukowej. Mo˝e to byç np.:
W cieniu kolegiaty W. J. Grabskiego, Oko Proroka czyli Hanusz Bystry i jego przygody
W. ¸oziƒskiego, Pod czarcim kopytem K. Korkozowicza, Smok króla Augusta F. Fenikowskiego,
Kolebka W. ¸ysiaka, Cesarski szaleniec J. Krossa.

Tyg. Dzia∏ Tematy Zadania Uwagiwykonane3test podr´cznik vademecumT P V
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1.03

8
5.03

8.03

7
12.03

15.03

6
19.03

22.03

5
26.03

29.03

4
2.03

5.04

3
9.04

W
ie

k 
XX

Wiek XX do wybuchu II wojny Êwiatowej:
rewolucja 1905 r. i wojna japoƒsko-rosyjska,
wybuch i przebieg I wojny Êwiatowej,
sprawa polska w czasie I wojny Êwiatowej,
∏ad wersalski, nauka, technika i kultura
dwudziestolecia mi´dzywojennego,
sytuacja gospodarcza na Êwiecie w okresie
mi´dzywojennym, kryzys parlamentaryzmu
w Europie – faszyzm, komunizm, nazizm,
autorytaryzm, polityka paƒstw totalitarnych,
odzyskanie przez Polsk´ niepodleg∏oÊci
i kszta∏towanie jej granic, wielonarodowy
charakter II RP, przeobra˝enia ustrojowe II RP,
sytuacja gospodarcza Polski mi´dzywojennej,
kultura i nauka II RP

Druga wojna Êwiatowa:
dzia∏ania zbrojne w okresie 1939–1941,
walki w latach 1942–1945, konferencje
mi´dzynarodowe, Polska pod okupacjà
niemieckà i sowieckà, sprawa polska
w czasie II wojny Êwiatowej, Polskie Paƒstwo
Podziemne i powstanie warszawskie,
konsekwencje II wojny Êwiatowej, kultura,
nauka i oÊwiata w czasie II wojny Êwiatowej

W
ie

k 
XX

Okres po II wojnie Êwiatowej:
kszta∏towanie ∏adu ja∏taƒsko-poczdamskiego,
zimna wojna, przemiany powojenne
na Dalekim Wschodzie, dekolonizacja
w Afryce, wybrane konflikty zbrojne po II wojnie
Êwiatowej, integracja europejska, Europa
Ârodkowo-Wschodnia i Ba∏kany po II wojnie
Êwiatowej, tworzenie podstaw w∏adzy
komunistycznej w Polsce, stalinizm w Polsce,
kryzysy ideologiczne, gospodarcze
i spo∏eczne w PRL, dzia∏alnoÊç „SolidarnoÊci”,
rozpad bloku komunistycznego i upadek
ZSRR, zjednoczenie paƒstw niemieckich, 
post´p naukowo-techniczny po II wojnie
Êwiatowej, kultura i sztuka w II po∏owie XX w.

Relaks
Obejrzenie filmu Katyƒ A. Wajdy.
Rozgrywka w jednej z historycznych gier komputerowych, np.: Battlefield 1918, Normandia 1944,
Codname Panzers, Hearts of Iron, Battlefield Europe, Silent Hunter.

9. Rozwiàzanie testu sprawdzajàcego z zestawu Matura 2010. Testy
dla maturzysty z rozdzia∏u „Historia najnowsza. Zakres podstawowy”.

10. W wypadku problemów z rozwiàzywaniem zadaƒ – pos∏u˝enie si´
w∏aÊciwymi rozdzia∏ami Vademecum maturalnego (patrz pkt 3).

11. Wykonaj çwiczenia z publikacji Historia 3. Historia najnowsza. Zeszyt çwiczeƒ, 
rozdzia∏ IV „Âwiat i Polska po II wojnie Êwiatowej. Historia Polski”.

12. W celu zdobycia dodatkowej wiedzy i doskonalenia umiej´tnoÊci – wykonanie 
çwiczeƒ z publikacji Historia 3. Historia najnowsza w tekstach êród∏owych oraz 
poleceƒ zawartych w podr´czniku na zakoƒczenie ka˝dego podrozdzia∏u.

pkt:  .... /....
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Tyg. Dzia∏ Tematy Zadania Uwagiwykonane3test podr´cznik vademecumT P V

Wiek XX

Wiek XX

Termin

Zlecone zadania

Termin

Zlecone zadania

1. Rozwiàzanie testu wst´pnego z zestawu Matura 2010. Testy dla
maturzysty z rozdzia∏u „Historia najnowsza. Zakres podstawowy”.

2. Analiza wyników testu i zwrócenie uwagi na typy zadaƒ i tematy,
które sprawi∏y k∏opot.

3. Przeczytanie materia∏u z Vademecum maturalnego dotyczàcego
dziejów przed II wojnà Êwiatowà (strony: 80–103, 139–165, 192–220,
249–275, 342–442, 473–524, 573–586, 640–659, 740–802).

4. Wykonanie çwiczeƒ z publikacji Historia 3. Historia najnowsza.
Zeszyt çwiczeƒ (rozdzia∏y: I „Âwiat w okresie mi´dzywojennym
oraz II „Rzeczpospolita w okresie mi´dzywojennym”).

Relaks
Obejrzenie filmów fabularnych lub dokumentalnych, np.: Tryumf woli L. Riefenstahl, Rejs M. Piwowskiego,
MiÊ S. Barei, Pancernik Potiomkin S. Eisensteina, Dyktator Ch. Chaplina, Okr´t W. Petersena, Upadek
O. Hirchbiegela, Czas apokalipsy F. Forda Coppoli, Pola Êmierci R. Joffe'a.

5. Rozwiàzanie testu çwiczeniowego z zestawu Matura 2010. Testy
dla maturzysty z rozdzia∏u „Historia najnowsza. Zakres podstawowy”.

6. Analiza wyników testu i zwrócenie uwagi na typy zadaƒ i tematy,
które sprawi∏y k∏opot, oraz na standardy egzaminacyjne
poszczególnych zadaƒ, w których zosta∏y pope∏nione b∏´dy.

7. Przeczytanie z podr´cznika Historia 3. Historia najnowsza rozdzia∏u II 6.2.
„Druga wojna Êwiatowa” i stosownych rozdzia∏ów z Vademecum
maturalnego (patrz pkt 3) w celu eliminacji b∏´dów.

8. Wykonanie çwiczeƒ z publikacji Historia 3. Historia najnowsza.
Zeszyt çwiczeƒ (rozdzia∏ III „Druga wojna Êwiatowa”).
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19.04

1
23.04

Podsumowanie przed maturà

Tyg. Dzia∏ Tematy Zadania Uwagiwykonane3test podr´cznik vademecumT P V
ko
ni
ec

1. Powtórzenie materia∏u z Vademecum maturalnego.

2. Zapoznanie si´ ze wskazówkami, jak rozwiàzywaç zadania maturalne krok po kroku.

3. Rozwiàzanie arkuszy zatytu∏owanych „Test koƒcowy”
opublikowanych na stronie www.matura.operon.pl.

V

T

V

Termin

Zlecone zadaniaPodsumowanie przed maturà

Data zakoƒczenia

12.04

2
16.04 W

ie
k 

XX

Relaks
Rozmowa z rodzicami lub dziadkami na temat ich spojrzenia na dzieje kraju czy regionu w XX w.
po∏àczona z oglàdaniem fotografii czy dokumentów z przesz∏oÊci Polski.
Przeczytanie dobrej powieÊci historycznej lub ksià˝ki popularnonaukowej, np. Telegram Zimmermana
B. Tuchmana, Cienka czerwona linia J. Jonesa, O jeden most za daleko C. Ryana, Jeden dzieƒ z ˝ycia
Iwana Denisowicza W. So∏˝enicyna, Wojna futbolowa R. KapuÊciƒskiego.
Wys∏uchanie nagraƒ XX-wiecznych pieÊni, oddajàcych nastrój epoki. 

Wiek XX

Data zakoƒczenia

Termin

Zlecone zadania


