
ROZDZIAŁ IV: ZIEMIE POLSKIE W I POŁOWIE XIX WIEKU 

 

Temat lekcji Wymagania podstawowe. Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe. Uczeń: 

11. Ziemie polskie 

po kongresie 

wiedeńskim 

• podaje lata wydarzeń: 1815 r. – powstanie Królestwa Polskiego, 1816 r.– 

założenie Uniwersytetu Warszawskiego, 1828 r. – utworzenie Banku Polskiego  

• poprawnie posługuje się terminami: ziemie zabrane, Królestwo Kongresowe, 

Wielkie Księstwo Poznańskie, Wolne Miasto Kraków, Rada Stanu, Zagłębie 

Dąbrowskie, Zagłębie Staropolskie, uwłaszczenie, romantyzm  

• wskazuje na mapie nowy układ granic państw zaborczych na ziemiach polskich 

po kongresie wiedeńskim 

• charakteryzuje ustrój Królestwa Polskiego  

• ocenia osiągnięcia Królestwa Polskiego w gospodarce, kulturze i szkolnictwie 

• przedstawia dokonania postaci: księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, Józefa 

Zajączka, Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, Stanisława Kostki 

Potockiego, Stanisława Staszica, Tadeusza Czackiego  

• charakteryzuje i ocenia politykę zaborców wobec Polaków w latach 1815–1830 

2. Powstanie 

listopadowe 

• podaje daty wydarzeń: 29/30 listopada 1830 r.– noc listopadowa, 25 stycznia 1831 

r. –detronizacja cara 

• przedstawia dokonania postaci: Waleriana Łukasińskiego, Wincentego  

i Bonawentury Niemojowskich, Piotra Wysockiego, Józefa Chłopickiego, Adama 

Czartoryskiego, Mikołaja I, Emilii Plater 

• wymienia przyczyny wybuchu powstania listopadowego  

• wskazuje na mapie miejsca walk i zasięg powstania listopadowego 

• podaje daty wydarzeń: 25 lutego 1831 r. - bitwa pod Grochowem, 26 maja 1831 r. - 

bitwa pod Ostrołęką, 8 września 1831 r.– kapitulacja Warszawy 

• przedstawia dokonania postaci: Iwana Dybicza, Iwana Paskiewicza, Ignacego 

Prądzyńskiego, Macieja Rybińskiego, Jana Skrzyneckiego, Jana Krukowieckiego 

• przedstawia międzynarodowe tło wybuchu powstania listopadowego  

• omawia przyczyny klęski powstania listopadowego i ocenia jego znaczenie dla 

Polaków  

• charakteryzuje działalność Rządu Narodowego w okresie powstania 

listopadowego 

3. Polacy po 

powstaniu 

listopadowym 

• poprawnie posługuje się terminami: Statut organiczny, noc paskiewiczowska, 

rusyfikacja, Wielka Emigracja, Komitet Narodowy Polski, emisariusze  

• przedstawia dokonania postaci: Joachima Lelewela, Adama Jerzego 

Czartoryskiego, Tadeusza Krępowieckiego, Juliusza Słowackiego, Adama 

Mickiewicza  

• wymienia bezpośrednie i długofalowe skutki powstania listopadowego  

• wskazuje na mapie państwa europejskie, do których udawali się Polacy po upadku 

powstania listopadowego  

• przedstawia początki pracy organicznej na ziemiach polskich, wymienia główne 

założenia oraz najwybitniejszych przedstawicieli tego nurtu 

• przedstawia dokonania postaci: Seweryna Goszczyńskiego, Szymona 

Konarskiego, Karola Libelta, Walentego Stefańskiego, Henryka Kamieńskiego, 

Edwarda Dembowskiego, Piotra Ściegiennego, Dezyderego Chłapowskiego, Karola 

Marcinkowskiego, Hipolita Cegielskiego  

• charakteryzuje cele i działalność Hotelu Lambert, Towarzystwa Demokratycznego 

Polskiego, Gromad Ludu Polskiego 

4. Wiosna Ludów na 

ziemiach polskich 

• podaje lata wydarzeń: 1846 r. – powstanie krakowskie, 1848 r. – wybuch Wiosny 

Ludów  

• poprawnie posługuje się terminami: serwituty, powstanie wielkopolskie, rabacja  

• przedstawia dokonania postaci: Edwarda Dembowskiego, JanaTyssowskiego, 

Ludwika Mierosławskiego  

• prezentuje przyczyny i skutki rabacji galicyjskiej  

• omawia działania podejmowane podczas Wiosny Ludów na ziemiach polskich  

• charakteryzuje poczynania zaborców wobec mieszkańców ziem dawnej 

Rzeczypospolitej w okresie Wiosny Ludów  

• ocenia postawy Polaków w czasie Wiosny Ludów  

• wskazuje na mapie tereny objęte rabacją galicyjską i powstaniem wielkopolskim 

• przedstawia dokonania postaci: Krzysztofa Mrongowiusza, Józefa Lompy, Franza 

von Stadiona  

• omawia wydarzenia Wiosny Ludów na ziemiach polskich na tle wydarzeń 

europejskich  

• wyjaśnia znaczenie rozwoju ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji • ocenia 

znaczenie działalności Polaków dla wydarzeń Wiosny Ludów w Europie  

• wymienia przyczyny wybuchu oraz omawia przebieg powstań krakowskiego  

i wielkopolskiego  

• porównuje cele i znaczenie powstania krakowskiego i powstania wielkopolskiego 

 


