
 

 

 

 

 

 

Oprowadzanie po wystawie stałej „Kościuszko – bohater wciąż potrzebny” w Muzeum 

Kościuszkowskim i Kopcu Kościuszki w Krakowie 

 

Podstawa programowa dla przedmiotu Historia 

Szkoła podstawowa klasy IV-VIII 

 

Wstęp 

(…) Poznanie ważnych wydarzeń z dziejów narodu polskiego, zwłaszcza poprzez 

dokonania wybitnych postaci historycznych. 

(…) Istotne jest budzenie przekonania, że nie można budować przyszłości bez pamięci 

historycznej, bez kształtowania szacunku dla dziedzictwa narodowego oraz wyrabiania 

poczucia troski o pamiątki i zabytki historyczne. 

Treści kształcenia – wymagania szczegółowe 

Klasa IV 

II. Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa kulturowego. Uczeń: 

1. zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn państwowy), najważniejsze święta 

narodowe i państwowe, potrafi wytłumaczyć ich znaczenie; 

2. zna legendy o początkach państwa polskiego; 

3. wiąże najważniejsze zabytki i symbole kultury polskiej z właściwymi regionami. 

 

IV. Postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości 

kulturowej. Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o: 

8. Tadeuszu Kościuszce i kosynierach spod Racławic 

 

V. Treści dodatkowe, nieobowiązkowe, do wyboru przez nauczyciela w porozumieniu z 

uczniem. 

9. Obiady czwartkowe króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Rozkwit kultury za 

ostatniego króla. 

 



 

 

 

 

 

Klasy V-VIII 

XII. Europa w XVII i XVIII wieku. Uczeń: 

2. opisuje idee Oświecenia, podaje przykłady ich zastosowania w nauce, literaturze, 

architekturze i sztuce; 

 

XIII. Rzeczpospolita Obojga Narodów w I połowie XVIII wieku. Uczeń: 

1. omawia przyczyny i charakteryzuje przejawy kryzysu państwa w epoce saskiej; 

3. omawia zjawiska świadczące o postępie gospodarczym, rozwoju kultury i oświaty; 

4. ocenia pozycję międzynarodową Rzeczypospolitej w czasach saskich. 

 

XIV. Powstanie Stanów Zjednoczonych. Uczeń: 

1. omawia przyczyny i następstwa amerykańskiej wojny o niepodległość; 

2. wymienia instytucje ustrojowe Stanów Zjednoczonych, wyjaśnia ich funkcjonowanie; 

ocenia sposób, w jaki konstytucja amerykańska realizowała w praktyce zasadę 

trójpodziału władzy; 

3. przedstawia wkład Polaków w walkę o niepodległość Stanów Zjednoczonych. 

 

XV. Wielka rewolucja we Francji. Uczeń: 

1. wyjaśnia główne przyczyny rewolucji i ocenia jej rezultaty; 

2. analizuje i objaśnia zasady zawarte w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. 

3. rozróżnia przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne upadku Rzeczypospolitej. 

 

XVI. Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej. Uczeń: 

1. podaje przykłady naprawy państwa za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, 

w tym osiągnięcia Komisji Edukacji Narodowej; 

2. charakteryzuje cele i konsekwencje konfederacji barskiej; 

3. sytuuje w czasie obrady Sejmu Wielkiego oraz uchwalenie Konstytucji 3 maja; 

4. wymienia reformy Sejmu Wielkiego oraz najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 

maja; 

 



 

 

 

 

 

5. wyjaśnia okoliczności zawiązania konfederacji targowickiej i przedstawia jej 

następstwa; 

6. rozpoznaje charakterystyczne cechy polskiego oświecenia i charakteryzuje przykłady 

sztuki okresu klasycyzmu z uwzględnieniem własnego regionu. 

 

XVII. Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII wieku. Uczeń: 

1. sytuuje w czasie I, II i III rozbiór Rzeczypospolitej i wskazuje na mapie zmiany 

terytorialne po każdym rozbiorze; 

2. przedstawia przyczyny i skutki powstania kościuszkowskiego; 

 

XVIII. Epoka napoleońska. Uczeń: 

2. opisuje okoliczności utworzenia Legionów Polskich oraz omawia ich historię; 

3. opisuje powstanie Księstwa Warszawskiego, jego ustrój i terytorium; 

4. przedstawia stosunek Napoleona do sprawy polskiej oraz postawę Polaków wobec 

Napoleona. 

 

XIX. Europa po kongresie wiedeńskim. Uczeń: 

1.omawia decyzje kongresu wiedeńskiego w odniesieniu do Europy, w tym do ziem 

polskich 

Przedmiotowy zakres materiału omawiany jest w klasie VI. 

 

Opracowane na podstawie: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I 

stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. 

Dz.U. z 2017 r., poz. 356 

 

https://podstawaprogramowa.pl/files/D2017000035601.pdf

