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Liceum klasa I

Pytania egzaminacyjne

1. Co spowodowało klęskę Niemiec w I wojnie światowej? A co zaważyło na zwycięstwie 

państw Ententy?

2. Jakie zmiany przyniosła I wojna światowa w dziedzinie politycznej, społecznej i 

gospodarczej?

3. Omów zmiany jakie dokonały się na mapie politycznej Europie po I wojnie światowej w 

stosunku do roku 1914.

4. Co zadecydowało o odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918?

5. Jakim problemom wewnętrznym musiała stawić czoło Polska w pierwszych latach 

niepodległości?

6. Omów walkę o granicę II Rzeczypospolitej i omów układ jej granic – w kontekście 

politycznym, wojskowym i gospodarczym.

7. Omów układ sił politycznych w Polsce do roku 1926 i po tej dacie.

8. Dlaczego doszło do Wielkiego Kryzysu w 1929 r. i miał on tak negatywne skutki dla 

Ameryki i Europy?

9. Jakie elementy sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej w Niemczech umożliwiły Hitlerowi 

dojście do władzy?

10. Wyjaśnij pojęcie: „polityka appeasmentu” oraz oceń to zjawisko.

11. Dokonaj oceny rządów sanacji w Polsce.

12. Jaki wpływ na sytuację wewnętrzną w Polsce i jej położenie międzynarodowe miała 

struktura narodowościowa społeczeństwa?

13. Co przesądziło o wybuchu II wojny światowej?

14. Omów jeden z punktów zwrotnych w czasie II wojny światowej i wyjaśnij na czym 

polega jego znaczenie.

15. Omów cele wojenne Hitlera i Stalina.

16. „Wypowiedzenie wojny USA przez Hitlera było jednym z jego największych błędów”. 

Czy zgadzasz się z tą tezą? Wyjaśnij.
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17. Jak zmieniała się polityka Hitlera wobec Żydów w latach 1933-1944?

18. Wymień państwa walczące podczas II wojny światowej po stronie Niemiec. Krótko 

scharakteryzuj ich zaangażowanie wojenne.

19. Omów jedną z kategorii bezpośrednich skutków II wojny światowej (polityczne, 

ekonomiczne, społeczne, kulturowe, naukowe).

20. Porównaj okupację sowiecką i niemiecką na ziemiach polskich. Wskaż cechy wspólne i 

odrębności pomiędzy nimi. Jakie były tego przyczyny?

21. Scharakteryzuj główne obozy polityczne i najważniejsze organizacje wojskowe 

działające na ziemiach polskich podczas II wojny światowej.

22. Dokonaj obrony lub krytyki decyzji o wybuchu powstania warszawskiego.

23. Scharakteryzuj politykę Stalina wobec Polski w latach 1941-1945.

24. Opisz najważniejsze walki żołnierza polskiego na Zachodzie lub na Wschodzie.

25. Opisz dojście do władzy komunistów w wybranym państwie Europy Środkowej i 

Wschodniej. Wskaż na elementy jakie się powtarzały w innych państwach tego regionu. 

26. Scharakteryzuj tło konfliktu bliskowschodniego. 

27. Co się przyczyniło do „zburzenia muru berlińskiego”, czyli upadku władzy komunistów 

w Europie po roku 1989?

28. Wskaż i opisz etapy przejmowania władzy przez komunistów w Polsce w latach 1944-

1947.

29. W jaki sposób Polacy opierali się komunizmowi w ciągu półwiecza 1944-1989?

30. Co doprowadziło do utraty władzy przez komunistów w 1989 r.? Opisz i oceń ten 

proces.

Wiem, co trzeba
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