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Forma zajęć: konwersatorium
Wymiar godzinowy* semestr zimowy - semestr letni 30

ECTS semestr zimowy - semestr letni 2
Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy - semestr letni Z

CEL PRZEDMIOTU
1. Poznanie i utrwalenie najważniejszych faktów z dziejów Polski
2. Poznanie i utrwalenie działań polskich postaci historycznych
3. Poznanie najważniejszych osiągnięć Polski w historii polityki, gospodarki i kultury

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. znajomość historii Polski i powszechnej na poziomie ukończonej szkoły średniej

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W05

2. K_W07

3. K_W15

W kategorii umiejętności

1. U_05

2. U_06

W kategorii kompetencji społecznych
1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K01

2. K_K05

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

Student uporządkowaną wiedzę ogólną dotyczącą historii Polski, rozwoju jej granic i 
najważniejszych problemów politycznych. 

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną dotyczącą istotnych problemów gospodarczych i 
społecznych Polski w dziejach (X - XX w.). 

Ma uporządkowaną przedmiotową wiedzę szczegółową z zakresu wybranych tematów 
historii Polski, np.: dynastie i władcy Polski, unie Polski z Litwą, powstania narodowe, 

najważniejsze zabytki kultury polskiej.

Student potrafi wymienić najważniejszych władców Polski, przedstawić oraz zinterpretować 
kluczowe wydarzenia z jej dziejów. 

Posiada umiejętność czytania tekstu historycznego ze zrozumieniem, merytorycznego 
argumentowania i podstaw wnioskowania historycznego, z wykorzystaniem poglądów  

innych autorów.

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie historycznego i kulturowego dziedzictwa  
narodu, ojczyzny, a także regionu i Europy. 



TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*
przedstawienie problemu (wykład) i dyskusja, tzw. "burza mózgów", praca z tekstem, praca z mapą, analiza ilustracji

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
1. zaliczenie ustne materiału z zajęć
2. zaliczenie ustne wybranych lektur
3. ocena aktywności podczas zajęć (udział w dyskusji)

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*
Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

Podczas zajęć studenci są zapoznawani z najważniejszymi wydarzeniami z dziejów Polski. Szczegółowo analizowane są następujące kwestie: formy 
ustroju Polski od średniowiecza do współczesności; dynastie w Polsce; zarys dziejów gospodarki i osadnictwa Polski; elementy geografii 

historycznej; polska polityka zagraniczna (X-XX w.); zarys dziejów kultury polskiej (polskie piśmiennictwo historyczne); kronika Anonima zw. Gallem; 
kronika Mistrza Wincentego; unie Polski z Litwą, powstania narodowe XIX i XX wieku; Konstytucja 3 Maja.

student nie zna 
najważniejszych wydarzeń 
z dziejów Polski; nie zna  
władców panujących w 

Polsce; nie jest w stanie  
przedstawić żadnych 

problemów politycznych i 
kulturowych historii Polski

student zna w 
zadowalający sposób  

podstawowe wydarzenia z 
dziejów Polski; zna 

niektóre imiona władców 
panujących w 

Polsce;orientuje się w 
najważniejszych 

problemach dziejów Polski

student dobrze zna najważniejsze 
wydarzenia z dziejów Polski; zna 

imiona władców panujących w 
Polsce; umie dobrze przedstawić 

najważniejsze problemy polityczne i 
kulturowe historii Polski

student bardzo dobrze zna 
najważniejsze wydarzenia 

z dziejów Polski; zna 
imiona władców 

panujących w Polsce; 
potrafi bardzo dobrze 

przedstawić najważniejsze 
problemy polityczne i 

kulturowe historii Polski

student nie jest w stanie 
rozpoznać najważniejszych 
zabytków polskiej kultury, 

nie potrafi dokonać 
interpretacji tekstu 

historycznego; nie potrafi 
dokonać wartościowania 

najistotniejszych wydarzeń 
historycznych 

student posiada 
umiejętność 

rozpoznawania 
najważniejszych zabytków 

polskiej kultury, umie 
dokonać interpretacji 
tekstu historycznego; 

potrafi dokonać 
wartościowania 

najistotniejszych wydarzeń 
historycznych

student posiada w stopniu dobrym 
umiejętność rozpoznawania 

najważniejszych zabytków polskiej 
kultury w , potrafi dokonać trafnej 
interpretacji tekstu historycznego; 
potrafi w dobrym stopniu dokonać 
wartościowania najistotniejszych 

wydarzeń historycznych

student bardzo dobrze 
potrafi rozpoznać istotne 
zabytki polskiej kultury, 

trafnie i samodzielnie jest 
w stanie dokonać 
interpretacji tekstu 

historycznego; potrafi 
dokonać wartościowania 

najistotniejszych wydarzeń 
historycznych i jest w 

stanie w sposób 
przekonywujący uzasadnić 

swoje zdanie

student nie dostrzega 
żadnych korzyści z 

poznawania przykładów z 
przeszłości; nie 

uczestniczy w dyskusjach i 
nie zabiera głosu; 

zachowanie dziedzictwa 
kulturowego jest dla niego 

obojętne.

student dostrzega wartość i 
 korzyści płynące z 

poznawania przykładów z 
przeszłości; uczestniczy w 
dyskusjach i zabiera głos; 

rozumie potrzebę 
zachowania dziedzictwa 

kulturowego.

student w znacznym stopniu 
dostrzega wartość i  korzyści 

płynące z poznawania przykładów z 
przeszłości; chętnie uczestniczy w 
dyskusjach i zabiera głos; rozumie 
potrzebę zachowania dziedzictwa 

kulturowego.

student jest w stanie 
samodzielnie wskazać na  
wartość i  korzyści płynące 
z poznawania przykładów z 

przeszłości; bardzo 
aktywnie uczestniczy w 

dyskusjach i zabiera głos; 
angażuje się w proces 

zachowania dziedzictwa 
kulturowego.



OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

godziny kontaktowe z nauczycielem 30
przygotowanie się do zajęć 10

napisanie pracy zaliczeniowej/przygotowanie do zaliczenia lektur i materiału z zajęć 20

SUMA GODZIN: 60

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1.
2. M. Tymowski, J. Kieniewicz, J. Holzer, Historia Polski, Paryż 1987.
3. A. Albert (W. Roszkowski), Najnowsza historia Polski 1918 – 1980, Londyn 1991.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
1. F. Koneczny, Polskie logos a ethos, Poznań 1921.
2. K. Górski, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986.

3.

4. T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów. Zarys dziejów, Warszawa 1993 (wybór problemu)
5. I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1996.
6. Między Wschodem a Zachodem. Rzeczpospolita XVI  XVIII w. red. zbiorowa, Warszawa 1993.
7.
8.
9. M. Kozłowski, Krajobrazy przed bitwą, Kraków 1985.
10. F. Kusiak, Życie codzienne oficerów Drugiej Rzeczpospolitej, Warszawa 1992.
11. T. Żenczykowski, Samotny bój Warszawy, Paryż 1985.
12.
13.
14. Z. Wójcik, Jan Sobieski, Warszawa 1983.
15. J. Ossoliński, Pamiętnik, opr. W. Czapliński, Warszawa 1976.

Lublin 20 VI 2012

* Średni nakład pracy studenta waha się od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta.

O. Halecki, Historia Polski, Lublin – Londyn 1992.

H. Samsonowicz, Miejsce Polski w Europie, Warszawa 1995.Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian. 966 – 1945, 
Lublin 1980.

S. Litak, Od reformacji do oświecenia. Kościół katolicki w Polsce nowożytnej, Lublin 1994.
M. Dernałowicz, Portret Familii, Warszawa 1990.

J. Pertek, Wielkie dni małej floty, Poznań 1987 (wybór zagadnień)
J. Krzyżaniakowa, J. Ochmański, Władysław II Jagiełło, Wrocław 1990.

Piotr Plisiecki
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