HISTORIA KLASA VII SP. ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

1. Jakie decyzje kongres wiedeński podjął w odniesieniu do Europy, w tym
do ziem polskich.
2. Scharakteryzuj najważniejsze przejawy rewolucji przemysłowej (wynalazki i ich
zastosowania, obszary uprzemysłowienia, zmiany struktur społecznych i warunków życia).

3. Omów dzieje Królestwa Polskiego do 1830 r. – ustrój (w teorii i praktyce),
osiągnięcia w gospodarce, kulturze i edukacji.
4. Przedstaw przyczyny wybuchu powstania listopadowego, charakter zmagań i
następstwa powstania dla Polaków w różnych zaborach.
5. Scharakteryzuj główne nurty oraz postacie Wielkiej Emigracji i ruch spiskowy w
kraju po powstaniu listopadowym.
6. Jak zjednoczeniowe Włoch i Niemiec wpłynęło na sytuację wewnętrzną tych
krajów i układ sił w Europie.
7. Omów przyczyny i skutki wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych.
8. Scharakteryzuj działania powstańcze w latach 1863-1864 i omów formy
represji popowstaniowych.
9. Omów cele i opisz metody działań zaborców wobec mieszkańców ziem dawnej
Rzeczypospolitej. Porównaj politykę poszczególnych zaborców wobec Polaków.

10. Omów postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do zaborców –
trójlojalizm, praca organiczna, ruch spółdzielczy oraz opisz formowanie się
nowoczesnej świadomości narodowej Polaków.
11. Scharakteryzuj narodziny i pierwsze lata istnienia nowoczesnych ruchów
politycznych na ziemiach polskich: socjalizm, ruch ludowy, ruch narodowy.
12. Wymień główne przyczyny wybuchu I wojny światowej (polityczne i
gospodarcze, pośrednie i bezpośrednie).
13. Scharakteryzuj postęp techniczny jako rezultat wojny oraz wynikające z niego
zmiany w prowadzeniu wojny.
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14. Omów obie rewolucje i wojnę domową w Rosji.
15. Scharakteryzuj stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej w
przededniu i po wybuchu I wojny światowej.
16. Przedstaw polski wysiłek zbrojny, dyplomatyczny, prace państwowotwórcze
podczas I wojny światowej.
17. Scharakteryzuj postanowienia konferencji paryskiej oraz traktatu w Locarno;
oceń funkcjonowanie Ligi Narodów i skutki amerykańskiego izolacjonizmu.

18. Scharakteryzuj oblicza totalitaryzmu (włoskiego faszyzmu, niemieckiego
nazizmu, systemu sowieckiego): ideologię i praktykę.
19. Przedstawia proces wykuwania granic: wersalskie decyzje i powstańczy
wysiłek (zachód) – federacyjny dylemat a inkorporacyjny rezultat (wschód).
20. Opisz wojnę polsko-bolszewicką i jej skutki (pokój ryski).
21. Omów proces budowania państwowości polskiej po 1918 r. z
uwzględnieniem dziedzictwa zaborów.
22. Opisz kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce – przyczyny, przebieg
i skutki przewrotu majowego.
23. Scharakteryzuj rządy sanacji, zmiany ustrojowe (konstytucja kwietniowa z
1935 roku) i ograniczenia demokracji.
24. Przedstaw główne kierunki polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej (system
sojuszy i politykę równowagi).
25. Scharakteryzuj społeczną, narodowościową i wyznaniową strukturę państwa polskiego.

26. Omów skutki światowego kryzysu gospodarczego na ziemiach polskich
27. Oceń osiągnięcia gospodarcze II Rzeczypospolitej, a także najważniejsze
osiągnięcia kulturalne i naukowe Polski w okresie międzywojennym.
28. Przedstaw japońską agresję na Dalekim Wschodzie oraz ekspansję
Włoch i wojnę domową w Hiszpanii.
29. Opisz politykę hitlerowskich Niemiec – rozbijanie systemu wersalskolokarneńskiego (od remilitaryzacji Nadrenii do układu w Monachium, a także
konsekwencje paktu Ribbentrop-Mołotow.
30. Scharakteryzuj politykę ustępstw Zachodu wobec Niemiec Hitlera.

Wiem, co trzeba

