
Tematy do samodzielnego przygotowania  
prezentacji multimedialnej lub eseju  

na II etap Olimpiady Historii Polski 2019/2020 
 

Zasady przygotowania: 

1. Uczestnik przygotowuje prezentację lub esej z wybranej przez siebie epoki. 
2. Uczestnik ma prawo zawęzić/uszczegółowić prezentowaną problematykę. Np. 

omawiając kulturę polską w średniowieczu może wybrać jeden z jej elementów – 
architekturę lub średniowieczne piśmiennictwo. 

3. Prezentacja multimedialna (PowerPoint, Prezi itp.) powinna liczyć maksymalnie 20 
slajdów (tekst i ilustracje) oraz bibliografię. 

4. Esej powinien liczyć maksymalnie 4 strony znormalizowanego maszynopisu (Times 
New Roman 12 pkt, interlinia - 1,5 pkt). 

5. Maksymalny czas przedstawienia prezentacji/eseju podczas egzaminu to 15 minut. 

 

I. Średniowiecze, z uwzględnieniem od XIV w. dziejów Wielkiego Księstwa 
Litewskiego: 

1. Państwo pierwszych Piastów – Mieszka I i Bolesława Chrobrego.  
2. Od Mieszka II do Bolesława II Szczodrego – polityka zagraniczna państwa Piastów. 
3. Bolesław III Krzywousty i jego ustawa sukcesyjna (testament).  
4. Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki – ich osiągnięcia w polityce wewnętrznej i 

zagranicznej. 
5. Relacje Polski z Litwą w XIV i XV wieku. 

 

II. Epoka nowożytna (1492-1795):  

1. Unia polsko-litewska w Lublinie w 1569 roku i jej znaczenie dla państwa polsko-
litewskiego. 

2. Bezkrólewia i elekcje w dawnej Rzeczypospolitej – procedura, przebieg, 
konsekwencje „wolnego” wyboru króla. 

3. Wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku. 
4. Rozbiory Rzeczypospolitej – przyczyny, przebieg i konsekwencje. 
5. Próby ratowania państwa w ostatnich latach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

 

III. Dzieje narodu polskiego i ziem byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
1795-1918: 

1. Księstwo Warszawskie – okoliczności powstania i charakter państwa. 
2. Powstanie listopadowe – geneza, przebieg i znaczenie. 
3. Powstanie styczniowe – geneza, charakter działań zbrojnych i skutki. 
4. Autonomia Galicji w II połowie XIX wieku. 
5. Najwybitniejsi Polacy doby niewoli narodowej – propozycje postaci i uzasadnienie 

wyboru. 
 

IV. Historia dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej – lata 
1918-1945:  

1. Walka o granice (1918-1922) ze szczególnym uwzględnieniem wojny polsko-
bolszewickiej. 



2. Przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1918-1939. 
3. Polityka zagraniczna i miejsce Polski w Europie międzywojennej. 
4. Dwie okupacje – porównanie polityki III Rzeszy i ZSRS wobec Polski i Polaków.   
5. Powstanie Warszawskie – geneza i znaczenie. 

 

V. Dzieje państwa i narodu polskiego po II wojnie światowej: 

1. Kształtowanie się władzy w Polsce w pierwszych latach powojennych. 
2. Wydarzenia roku 1956 i 1968 – przebieg i znaczenie. 
3. Przemiany polityczne i gospodarcze lat 70. XX wieku. 
4. Solidarność i lata 80. XX wieku. Rola Jana Pawła II. 
5. Dzieje po 1989 roku. Wejście Polski do NATO i UE. 

 

VI. Dzieje kultury polskiej. 

1. Kultura polska w X-XV wieku. 
2. Renesans w polskiej sztuce i architekturze. 
3. Polacy, którzy rozsławili polską kulturę w XIX-wiecznym świecie. 
4. Polscy nobliści – wybór dwóch postaci, charakterystyka i uzasadnienie wyboru. 
5. Kultura polska w dobie PRL-u.  

 


