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Pytania egzaminacyjne

IV. Wiek XIX (8)

1. Omów decyzje kongresu wiedeńskiego, z uwzględnieniem sprawy polskiej. 
Scharakteryzuj układ sił i oblicze Europy pokongresowej. 

2. Scharakteryzuj i porównaj główne ideologie XIX wieku: konserwatyzm, liberalizm, 
nacjonalizm, socjalizm utopijny, marksizm i anarchizm.

3. Omów przyczyny, przebieg i szanse powodzenia jednego z polskich powstań narodowych
w XIX w. 

4. Omów ruchy rewolucyjne w Europie pokongresowej (po 1815 r.), wskaż ich przyczyny i 
rolę jaką odgrywało przy ich zwalczaniu Święte Przymierze. 

5. Scharakteryzuj  kierunki przemian społecznych i politycznych w państwach europejskich 
oraz w Stanach Zjednoczonych i w Japonii w II poł. XIX w. i na pocz. XX w. 

6. Omów ekspansję kolonialną państw europejskich i USA i jej skutki.

7. Oceń zjawisko powstań narodowych w XIX w. Wskaż negatywne i pozytywne ich skutki 
dla rozwoju polskiego społeczeństwa.

8. Omów znaczenie zjednoczenia Włoch i Niemiec dla sytuacji międzynarodowej 
ówczesnego świata. 

V. Wiek XX (22)

9.  Wyjaśnij genezę I wojny światowej, układ sił w jej trakcie i opisz charakter działań 
wojennych, odmienny w stosunku do dotychczasowych wojen.

10. Porównaj obie rewolucje rosyjskie: lutową i październikową i wskaż na ich skutki dla 
Rosji oraz dla przebiegu I wojny światowej.

11. Omów skutki polityczne, społeczne i gospodarcze I wojny światowej w Europie i USA. 

12. Geneza faszyzmu włoskiego i nazizmu niemieckiego – podobieństwa i różnice w obu 
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systemach.

13. Omów trudności – wewnętrzne i zewnętrzne - z jakimi musieli zmierzyć się Polacy po 
odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 

14.  Omów strukturę społeczeństwa II Rzeczypospolitej, w tym strukturę narodowościowo-
wyznaniową oraz wskaż jaki miało to wpływ na dzieje II Rzeczpospolitej.

15. Omów dzieje polityczne II Rzeczypospolitej: punkty zwrotne, główne siły polityczne, 
sukcesy i słabości. 

16. Omów wojnę obronną Polski w 1939 r.: najważniejsze wydarzenia, postaci i skutki. 
Dokonaj oceny polskich działań politycznych i wojskowych.

17. Wskaż na węzłowe momenty II wojny światowej: punkty zwrotne i zmiany układu sił.

18.  Scharakteryzuj politykę Trzeciej Rzeszy i jej zróżnicowanie wobec społeczeństw 
okupowanej Europy, w tym nazistowski plan eksterminacji Żydów oraz innych narodowości
i grup społecznych.

19. Omów organizację i formy działania polskiego państwa podziemnego oraz główne 
organizacje wojskowe polskiego podziemia.

20. Omów politykę Wielkiej Brytanii, USA i Związku Sowieckiego wobec Polski podczas II
wojny światowej.

21. Co zadecydowało o klęsce Niemiec, Włoch i Japonii podczas II wojn światowej?

22. Co zadecydowało o zwycięstwie państw alianckich podczas II wojny światowej?

23.  Omów demograficzne, społeczno-gospodarcze i polityczne skutki II wojny światowej.

24.  Omów przyczyny, przebieg i skutki jednego z przełomowych konfliktów zimnej wojny:
wojny koreańskiej, kryzysu kubańskiego, wojny w Wietnamie lub wojny w Afganistanie.

25. Omów główne cele i założenia polityki zagranicznej ZSRS po II wojnie światowej. 

26.  Omów proces przejmowania władzy przez komunistów w Polsce, z uwzględnieniem 
działań opozycji legalnej i podziemia antykomunistycznego.

27. Oceń skutki zmiany granic Polski w 1945 r.

28. Omów politykę gospodarczą, społeczną i kulturalną władz komunistycznych w Polsce w
okresie stalinowskim.

29. Scharakteryzuj i porównaj okres rządów Gomułki i Gierka. Wyjaśnij przyczyny 
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kryzysów społeczno-politycznych z lat: 1956, 1968 r., 1970 r., 1976 r. i 1980 r.

30.  Scharakteryzuj państwo i społeczeństwo w czasie stanu wojennego oraz oceń 
społeczno-gospodarcze i polityczne skutki stanu wojennego.

Wiem, co trzeba
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