
LO sem.5

Historia

Temat 1 : Polacy podczas II wojny światowej.
  
1. Wojna obronna Polski w 1939r. :
a) pakt niemiecko-sowiecki z 23 sierpnia 1939r. - decyzja o ataku na Polskę,
b) agresja Niemiec na Polskę 1.09. - bohaterski opór polskiego żołnierza(bitwy kampanii 
wrześniowej) i ludności cywilnej , zbrodnie niemieckie ( bombardowanie szpitali, szkół, 
egzekucje jeńców), 
c) agresja Rosji sowieckiej na Polskę – 17.09. i zajęcie Wilna, Grodna, Lwowa („nóż w plecy”),
d) brak pomocy ze strony Anglii i Francji, koniec walk 5.10., upadek państwa.

2. Działalność Rządu Polskiego na Emigracji ( 1939 – 1944).

3. Wojsko polskie na frontach II wojny światowej:
a) Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie – Narvik, obrona Francji, bitwa powietrzna o Anglię, 
Tobruk, Monte Cassino, Falaise, Arnhem,
b) wojsko polskie na froncie wschodnim ( u boku ZSRR) – Lenino, Wał Pomorski, operacja 
berlińska, wyzwolenie ziem polskich.
(   „Ojczysty Panteon…”, str.154-160)

Temat 2: W okupowanej Polsce.

1. Układ Niemcy – ZSRR z 28.09.1939 r. o podziale ziem polskich – IV rozbiór Polski.

2. Eksterminacja ( wyniszczenie ) narodu polskiego przez okupanta niemieckiego:
a) wysiedlenia i germanizacja, 
b) akcja A-B przeciw inteligencji , 
c) łapanki i roboty przymusowe,
d) terror, pacyfikacje wsi,
e) obozy koncentracyjne ( od 1940r.), 
f) eksploatacja gospodarcza i niszczenie kultury i oświaty.

3. Holokaust Żydów:
a) getta w miastach (od 1940r.), 
b) ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej – decyzja o wymordowaniu Żydów , obozy 
zagłady od 1942r. ( Auschwitz – Birkenau, Treblinka, Majdanek),
c) pomoc  dla Żydów – utworzenie Rady Pomocy Żydom „Żegota”( Zofia Kossak-Szczucka); 
uratowanie przez Polaków 100 tys. Żydów, mimo kary śmierci za taką pomoc; 
d) powstanie w getcie żydowskim (kwiecień 1943r.),
e) fałszywe oskarżenia wobec Polaków o antysemityzm i współpracę z Niemcami – mord 
Żydów w Jedwabnem(1941) 
( prawdę znajdziesz w książce „ Powrót do Jedwabnego”, autorzy W. Sumliński, E. Kurek, T. 
Budzyński); a co się działo w gettach – w książce Ewy Kurek „Poza granicą solidarności”.
4. Okupacja sowiecka na Kresach wschodnich:
a) represje, terror,   



b) deportacje (wywózki) Polaków na Syberię – ok. 1,5 mln – do łagrów(obozy pracy)  , 
c) mord polskich oficerów w Katyniu w kwietniu 1943 r.( ok.4200 osób).

5. Polacy w walce z okupantem:
a) organizacje zbrojne: Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne, Bataliony Chłopskie
b) Polskie Państwo Podziemne ,  
c) walka oddziałów partyzanckich,
d) akcje dywersyjne w miastach,
e) formy walki cywilnej – tajne nauczanie, sabotaż w rolnictwie i przemyśle,  
f) Powstanie Warszawskie (1.08. - 2.10.1944r.).

6. Zbrodnie ukraińskich nacjonalistów ( UPA) na ludności polskiej na Wołyniu w 1943 r. 
:zabicie (ludobójstwo)  60 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci.
    (  „Ojczysty Panteon…”, s.161-168)

Temat 3: Polacy po II wojnie światowej – budowa „Polski ludowej”.

1. Przygotowania komunistów do przejęcia władzy w Polsce:
a) utworzenie komunistycznej „Polskiej” Partii Robotniczej( PPR) w 1942r. i organizacji 
zbrojnej – Armii Ludowej ( AL),  
b) tworzenie „rządu” - Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego ( PKWN) w lipcu 1944r., 
c) budowa aparatu bezpieczeństwa: Milicji(MO), Urzędu Bezpieczeństwa (UB), oddziałów 
KWB; początek represji wobec AK, NSZ i Polski Podziemnej,
d) rozbudowa wojska -utworzenie LWP w 1944r.

2. Walka o władzę w latach 1944 – 1947:
a) referendum ludowe z 30.06.1946r. - sfałszowane zwycięstwo  PPR,
b) wybory do Sejmu ( styczeń 1947r.) - „ cuda nad urną” ( terror i fałszerstwa) i przejęcie 
władzy przez komunistów.

3. Budowa państwa komunistycznego( tzw. stalinizm) 1948-1956:
a) dyktatura PZPR i „kult jednostki” B. Bieruta, 
 b) terror wobec „Żołnierzy wyklętych”,
c) kontrola społeczeństwa, rozwój propagandy, cenzura mediów,
d) socjalizm w kulturze i w szkolnictwie,
e) walka z Kościołem ( aresztowanie Prymasa Wyszyńskiego).

4. Konstytucja z 1952r.: państwo polskie to socjalistyczna „Polska Rzeczpospolita Ludowa 
(PRL).

5. Zmiany społeczne i gospodarcze:
a) reforma rolna z 1944r. i nacjonalizacja przemysłu z 1946r.,
b) 3-letni Plan Odbudowy (1947-1949), nowe granice państwa , migracje na Ziemie 
Odzyskane,
c) bitwa o handel, 6-letni plan uprzemysłowienia ( 1950-1955) – wprowadzenie gospodarki 
socjalistycznej.



( „Ojczysty Panteon…”, s.169-173.)

                Uwaga! Dodatkowe tematy do prac kontrolnych z HiS dla semestrów II-VI
( wybieramy ze wszystkich oczywiście tylko jeden):
1. Dwie okupacje – niemiecka i sowiecka na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej.
2. Walka o władzę w Polsce w latach 1944-1947.
3. Wojsko polskie na Zachodzie w l. 1940-1944 – bitwy i dowódcy.
4. Polskie miesiące: czerwiec 1956r., grudzień 1970r., sierpień 1980r., grudzień 1981r. - 
przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń.

Geografia
Tematy:

1. Krajobraz przemysłowy Wyżyny Śląskiej

2. Wyżyny wapienne- Wyż. Krakowsko-Częstochowska

3. Doliny rzeczne kotlin podgórskich

4. Góry zrębowe i fałdowe – Sudety i Tatry

Materiały dydaktyczne:

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_3/383_7_zroznicowanie_regionalne/r3
_7_01a.pdf

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_3/383_7_zroznicowanie_regionalne/r3
_7_02a.pdf

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_3/383_7_zroznicowanie_regionalne/r3_7_01a.pdf
https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_3/383_7_zroznicowanie_regionalne/r3_7_01a.pdf

