
PIERWSZA KLASA SZKOŁY BRANŻOWEJ – egzamin poprawkowy z historii 

Treści znajdują się w podręczniku – PO PROSTU HISTORIA; R. Dolecki; K. Gutowski, Wyd. WSiP.   
W nawiasach podano części podręcznika, z których należy się przygotować. 

1.   Świat po I wojnie światowej. (Podręcznik cz. 2 i 3) 
1. Jakie były następstwa I wojny (konsekwencje polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe); 
2. Jakie były cele powołania i charakter Ligi Narodów; 
3. Jaka była polityka mocarstw wobec Niemiec po zakończeniu I wojny światowej. 

 
2. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej.  (Podręcznik cześć 4,5,6) 

1. Jakie były okoliczności odrodzenia państwa polskiego (dlaczego odzyskaliśmy niepodległość w 1918 roku). 
2. Jakie były postanowienia traktatu wersalskiego wobec Polski i jaka jest ich ocena? 
3. Jakie były cele i skutki powstania wielkopolskiego i trzech powstań śląskich? 
4. Jakie były przyczyny i następstwa wojny polsko-bolszewickiej ( z uwzględnieniem bitwy warszawskiej ) 
5. Jaki był ustrój polityczny II Rzeczypospolitej na podstawie konstytucji marcowej 1921 r.; 
6. Co utrudniało proces integracji odrodzonego państwa polskiego; 
7. Jakie były cele i skutki reformy Władysława Grabskiego; 
8. Jaką rolę w dobudowie państwa polskiego odegrali Józef Piłsudski i Roman Dmowski.  

 
3. Kryzys demokracji w Europie Zachodniej ( Podręcznik: część 7 i 9)  

1. W jakich okolicznościach doszedł do władzy Mussoliniego i Hitlera i jakie były tego skutki; 
2. Powinieneś umieć porównać  faszyzm z nazizmem (organizację państwa, ideologię oraz politykę wobec 

społeczeństwa; 
3. Jaka była polityka państw europejskich wobec Hitlera (jaka była postawa państw wobec działań Hitlera).  

 
4. System totalitarny w ZSRS ( Podręcznik: część 12) 

1. Co się zmieniło w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym ZSRS po dojściu do władzy Stalina, z 
uwzględnieniem uprzemysłowienia kraju, kolektywizacji rolnictwa oraz jej następstw (Wielki Głód) i Wielkiej 
Czystki; 

2. Powinieneś umieć porównać systemy totalitarne hitlerowskich Niemiec i Związku Sowieckiego 
 

5. Kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce.  (Podręcznik: część 13 i 14) 
1. Jakie były przyczyny i skutki przewrotu majowego; 
2. Jakie były najważniejsze różnice między konstytucją  marcową  1921 r. a konstytucją kwietniową 1935 r ( co 

zmieniło się w systemie rządzenia). 
3. Na czym polegają rządy autorytarne (definicja) oraz czym różnią się od demokracji. Do charakterystyki systemu 

autorytarnego należy wykorzystać wiedzę o rządach sanacyjnych w II RP. 
4. Jakie były główne kierunki polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej. 

 
6. Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej. (Podręcznik: część 15 i 16)  

1. Jaka była struktura społeczna, narodowościowa i wyznaniowa odrodzonego państwa polskiego, 
( jakie były przyczyny konfliktów społecznych i narodowościowych); 

2. Jakie były osiągnięcia gospodarcze II Rzeczypospolitej, w tym budowa portu w Gdyni  
i utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego; 

7. II wojna światowa. (Podręcznik: część 10; 18; 19, 20, 22) 
1. Jakie były przyczyny  polityczne, społeczne i gospodarcze przyczyny wybuchu II wojny światowej; 
2. Jaka była sytuacja Polski w 1938 – 1939 roku (położenie międzynarodowe Polski w przededniu 

wybuchu II wojny światowej). 
3. Dlaczego zawarto pakt Ribbentrop–Mołotow i jakie były tego skutki; 
4. Jakie były momenty przełomowe II wojny? (jak wpłynęły na przebieg wojny); 
5. Jakie były przyczyny i skutki Holokaustu ( trzeba umieć odwołać się do przykładów) 


