
ROZDZIAŁ VI: ZIEMIE POLSKIE PO WIOŚNIE LUDÓW 

 

 Wymagania podstawowe. Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe. Uczeń 

1. Powstanie 

styczniowe 

• podaje daty wydarzeń: 22 stycznia 1863 r. – wybuch powstania styczniowego,  

2 marca 1864 r. – dekret o uwłaszczeniu 

• poprawnie posługuje się terminami: Czerwoni, Biali, branka, partie, uwłaszczenie 

• przedstawia dokonania postaci: Jarosława Dąbrowskiego, Aleksandra 

Wielopolskiego, Romualda Traugutta 

• omawia przyczyny oraz przebieg powstania styczniowego 

• wskazuje na mapie zasięg powstania styczniowego 

• charakteryzuje okres odwilży posewastopolskiej 

• ocenia wpływ manifestacji patriotycznych z lat 1860–1861 na wybuch powstania 

styczniowego 

• charakteryzuje działalność Tymczasowego Rządu Narodowego 

• podaje datę ostatecznego upadku powstania styczniowego – grudzień  

1864 r., klęska oddziału księdza Stanisława Brzóski 

• określa znaczenie dekretu  

o uwłaszczeniu dla klęski powstania 

2. Polacy po 

powstaniu 

styczniowym 

• podaje lata wydarzeń: 1894 r. – utworzenie Hakaty, 1901 r. – strajk we Wrześni • 

poprawnie posługuje się terminami: rusyfikacja, Kraj Przywiślański, germanizacja, 

kulturkampf, rugi pruskie, stańczycy, trójlojalizm 

• przedstawia dokonania postaci: Michała Drzymały, Hipolita Cegielskiego 

• rozróżnia bezpośrednie i długofalowe następstwa powstania styczniowego 

• opisuje metody rusyfikacji oraz germanizacji 

• charakteryzuje i ocenia zróżnicowane postawy społeczeństwa wobec zaborców 

• porównuje możliwości prowadzenia działalności społecznej i rozwoju narodowego 

w trzech zaborach w drugiej połowie XIX w. 

• porównuje rozwój gospodarczy w trzech zaborach 

• na przykładzie obrazu Jana Matejki „Stańczyk” charakteryzuje idee 

konserwatystów krakowskich 

• ocenia politykę zaborców 

w poszczególnych zaborach wobec rozwoju kultury polskiej 

• wyjaśnia przyczyny zacofania gospodarczego w zaborze austriackim 

3. Partie 

polityczne na 

ziemiach 

polskich 

• podaje lata wydarzeń: 1892 r. – powstanie PPS, 1893 r. – powołanie Ligi 

Narodowej, 1895 r. – utworzenie Stronnictwa Ludowego, 1905 r. – rewolucja w 

Rosji i na ziemiach polskich • przedstawia dokonania postaci: Ludwika 

Waryńskiego, Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, 

Wincentego Witosa 

• wymienia partie ruchu socjalistycznego, narodowej demokracji, ruchu ludowego 

• opisuje rozwój ruchu spółdzielczego na ziemiach polskich 

• przedstawia dokonania postaci: Stanisława Wojciechowskiego, Bolesława 

Limanowskiego, Róży Luksemburg, Juliana Marchlewskiego 

• omawia przyczyny oraz przebieg rewolucji 1905–1907 w Królestwie Polskim 

• wskazuje na mapie ośrodki wystąpień robotniczych w okresie rewolucji 1905–

1907 

• przedstawia skutki rewolucji z lat 1905–1907 na ziemiach polskich 

4. Kultura 

polska bez 

państwa 

polskiego 

• podaje datę przyznania literackiej Nagrody Nobla dla Henryka Sienkiewicza – 

1905 r. 

• poprawnie posługuje się terminami: pozytywizm, szkoła krakowska  

i warszawska, modernizm, Młoda Polska • porównuje warunki rozwoju kultury 

narodowej Polaków w trzech zaborach 

• charakteryzuje rozwój pozytywizmu na ziemiach polskich 

• wymienia polskich przedstawicieli pozytywizmu i podaje przykłady ich twórczości 

• charakteryzuje sztukę Młodej Polski – jej reprezentantów i główne dzieła 

• wyjaśnia rolę historii w kształtowaniu polskiej kultury narodowej 

 


