Przedstawiamy podręczniki
do wszystkich wątków tematycznych

HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA
w szkołach ponadgimnazjalnych
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Drodzy Państwo
Przedmiot historia i społeczeństwo inspiruje nauczycieli do suwerennych decyzji i własnej inicjatywy
w planowaniu zajęć lekcyjnych, ale też stawia przed niełatwymi pytaniami: Które wątki tematyczne
wybrać? Ile godzin na nie przeznaczyć ? Jak zainteresować zdeklarowanych niehumanistów historią?
Na jakie podręczniki się zdecydować?
Prosimy koniecznie zapoznać się z ofertą Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych na rok szkolny
2014/2015 – jesteśmy pewni, że rozwieje ona wiele z Państwa wątpliwości!
Jako jedyny wydawca edukacyjny proponujemy podręczniki do wszystkich wątków tematycznych, dzięki czemu nauczyciel ma całkowicie swobodny wybór: może zdecydować się na realizację
tych tematów, którymi chce zainteresować uczniów, które lubi i uznaje za niezbędne. W sprzedaży jest
obecnie podręcznik do obligatoryjnego wątku Ojczysty Panteon... oraz podręczniki do najpopularniejszych wątków: Europa i świat, Rządzący i rządzeni, Wojna i wojskowość. Już w maju
będą dostępne pozostałe tytuły. Jednym zdaniem: przed pierwszą lekcją będą Państwo dysponować
kompletem opracowań!
Na nowy rok pracy przygotowaliśmy również wygodny, zgodny z wytycznymi MEN i skonsultowany
z nauczycielami plan pracy, a ponadto materiały potrzebne do poprowadzenia ciekawych
lekcji. To nie wszystko: jest jeszcze wyjątkowy Kalejdoskop historii, czyli płyta DVD z filmami,
animacjami, mapami interaktywnymi, rekonstrukcjami…
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi podręcznikami i pomysłami na nauczanie przedmiotu
historia i społeczeństwo. Miło nam w tym miejscu poinformować, że podręcznik WSiP Ojczysty
Panteon i ojczyste spory był w obecnym roku szkolnym najchętniej wybierany przez
nauczycieli. Ceniony jest za wysoki poziom merytoryczny, obiektywizm i materiały inspirujące
do dyskusji. Wierzymy, że równie dobrze ocenią Państwo pozostałe tytuły.
Z życzeniami dobrych wyborów na nowy rok szkolny,

Paweł Wiszniewski
Kierownik przedmiotów humanistycznych wsiP
pawel_wiszniewski@wsip.com.pl
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Dobry
pomysł

na nowy przedmiot
jedyna kompletna oferta dla nauczyciela i ucznia:
obowiązkowy podręcznik Ojczysty Panteon…
i wszystkie pozostałe podręczniki, najlepszy
plan pracy i inne pomoce potrzebne,
by poprowadzić niezapomniane lekcje!
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne jako
jedyny wydawca udostępniły w roku szkolnym
2013/2014 podręcznik do obligatoryjnego wątku
w terminie wyznaczonym przez MEN.
Jako pierwsi przygotowaliśmy też kolejne
podręczniki do wątków najchętniej
wybieranych przez nauczycieli:
• Europa i świat
• Rządzący i rządzeni
• Wojna i wojskowość
Już wiosną 2014 r. jako jedyni udostępnimy komplet podręczników do
wszystkich dziewięciu wątków (z aprobatami MEN).
Z nami masz pewność, że przed pierwszą
lekcją otrzymasz komplet opracowań do
swobodnego wyboru!

j
Najchbieęrtanniye
wy nik
podręcz

z aPrOBatą nauczycieli…
To już się sprawdza! Większość nauczycieli wybrała
podręczniki WSiP do pracy na lekcjach historii
i społeczeństwa w roku szkolnym 2013/2014.
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Prezentacja cyklu

5 zalet, za które historycy
ocenili Ojczysty Panteon… na piątkę!
• wysoki poziom merytoryczny i obiektywizm.
• zajmujący język opowieści, barwna narracja.
• wiele materiału inspirującego do dyskusji, m.in. specjalne lekcje w formie

dysputy oraz ramki Oceny, dyskusje, spory, dzięki którym uczeń poznaje
różne opinie dotyczące danego zagadnienia, postaci etc. i samodzielnie
może sformułować wnioski czy oceny.
• Bogaty materiał źródłowy w każdym temacie.
• atrakcyjne pomoce multimedialne na płycie Kalejdoskop historii.

dlaczego warto zacząć
od Ojczystego Panteonu…?

dlaczego warto uczyć
w układzie tematycznym?

• wątek najbardziej podobny do tradycyjnego
kursu historii.
• najważniejsze treści wprowadzisz, gdy uczniowie nie są jeszcze zaabsorbowani maturą.
• zyskasz czas na poznanie zainteresowań
uczniów i wybór pozostałych wątków.

• najwygodniejsze rozwiązanie (unikamy
łączenia wątków tematycznych z epokowymi).
• wybierasz tylko tematykę, którą lubisz
(którą zainteresujesz uczniów).
• uczeń kupuje tylko potrzebne podręczniki.
• zdążysz zrealizować przedmiot w ciągu 120 godz.

3
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Bez pośpiechu zrealizujesz

cały materiał

Jak zaplanować naukę historii i społeczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych?
ile godzin przeznaczyć na poszczególne wątki tematyczne? Skorzystaj
z gotowej propozycji WSiP. Plan pracy 1 + 3 pozwoli ci zrealizować
wymagania podstawy programowej i zapewni dużą swobodę.
teGO wyMaGa POdstawa PrOGraMOwa:
• Do wyboru dziewięć wątków tematycznych
lub pięć wątków epokowych.
• Spośród nich trzeba wybrać co najmniej
cztery wątki.
• Jednym z nich jest obowiązkowy wątek
tematyczny Ojczysty Panteon i ojczyste spory.
• Na realizację przedmiotu przeznaczono
120 godzin.
nasza PrOPOzycja:
Proponujemy schemat 1+3, czyli realizację obowiązkowego wątku Ojczysty Panteon... oraz trzech
dodatkowych wątków, które nauczyciel wybiera,
kierując się zainteresowaniami swoimi i uczniów.
Zostaje 20 godzin na powtórki i sprawdziany!

zalety PrOPOzycji wsiP:
1. Obligatoryjny wątek tematyczny historii
i społeczeństwa starannie omówiony w osobnym podręczniku.

2. Możliwość wyboru trzech lub czterech
spośród ośmiu pozostałych wątków tematycznych (każdy w osobnym, ok. 100-stronicowym podręczniku). Sam decydujesz, które
wątki chcesz omawiać z uczniami – mogą to
być Twoje ulubione tematy.
3. Ekonomiczne rozwiązanie – uczeń kupuje
wybrane opracowania, więc zapłaci tylko za
materiał, który będzie omawiany na lekcjach.
4. Bogata obudowa metodyczna i materiały
multimedialne.

4
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Prezentacja cyklu

wygodny plan pracy
na 120 godzin
1. Podręcznik do obowiązkowego

wątku Ojczysty Panteon
i ojczyste spory przygotowany
na 40 jednostek lekcyjnych.

2. Spośród pozostałych ośmiu

wątków tematycznych,
opracowanych w formie
ok. 100-stronicowych
podręczników (każdy na 20
godzin pracy), nauczyciel
wybiera dowolne trzy wątki.

3. Pozostaje 20 godzin

do zagospodarowania przez
nauczyciela według własnego
uznania, na przykład:
• na realizację kolejnego
wybranego wątku (z podstawy
programowej lub autorskiego),
• na obszerniejsze omówienie
Ojczystego Panteonu...
(np. 50, 60 godz. lub nawet
cały pierwszy rok nauki),
• na obszerniejsze omówienie
pozostałych wątków,
• na omówienie i poprawę
prac klasowych, sprawdziany,
zadania projektowe itp.

Viorel Sima/Shutterstock.com

Ojczysty Panteon Wątek 2
i ojczyste spory
do wyboru
wątek obligatoryjny

1O2D0ZIN

G

40

GODZIN

z ośmiu

20

GODZIN

Wątek 3

Wątek 4

do wyboru
z ośmiu

do wyboru
z ośmiu

20

GODZIN

20

GODZIN

Pula godzin
na sprawdziany,
zadania projektowe
lub omówienie
kolejnego wątku

20

GODZIN
5

broszura_HIS.indd 5

2014-03-12 13:25:24

historia i społeczeństwo | Liceum i technikum

Z pewnością
ze WSiP!

tylko z nami masz pewność, że przed pierwszą lekcją otrzymasz
kompletną ofertę podręczników do swobodnego wyboru!

terMiny PuBlikacji
Ojczysty Panteon i ojczyste spory
Pierwszy podręcznik do historii
i społeczeństwa z aprobatą men!

APROBATA MEN
644/1/2013

najchętniej wybierany podręcznik do historii
i społeczeństwa w roku 2013/2014.
Już w sprzedaży!

• Europa i świat
• Rządzący i rządzeni
• Wojna i wojskowość
APROBATA MEN
667/1/2013

APROBATA MEN
667/4/2013

LICEUM
I TECHNIKUM

Historia
i społeczeństwo

Język, komunikacja i media

APROBATA MEN
667/3/2013

LICEUM
I TECHNIKUM

Historia
i społeczeństwo

Kobieta i mężczyzna, rodzina

PODRĘCZNIK

LICEUM
I TECHNIKUM

Historia
i społeczeństwo

Nauka

PODRĘCZNIK

LICEUM
I TECHNIKUM

Historia
i społeczeństwo

Swojskość i obcość

PODRĘCZNIK

PODRĘCZNIK

LICEUM
I TECHNIKUM

Historia
i społeczeństwo

Gospodarka

PODRĘCZNIK

Już w sprzedaży! te wątki najchętniej
wybierają nauczyciele.

•
•
•
•
•

Język, komunikacja i media
Kobieta i mężczyzna, rodzina
Nauka
Swojskość i obcość
Gospodarka

W trakcie aprobaty – mamy już komplet
pozytywnych recenzji, numery aprobat
będą lada moment!
dostępne w sprzedaży:
pierwsza połowa maja 2014 r.

Obejrzyj fragmenty wszystkich podręczników na stronie wsip.pl
6
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Prezentacja cyklu

Do lekcji dobrze

przygotowani
Od podręcznika do poradnika – oferujemy wszystko, co potrzebne
do nauczania historii i społeczeństwa. Pomagamy rozłożyć pracę, dzielimy
się pomysłami na ciekawe lekcje, udostępniamy gotowe materiały
dydaktyczne i sprawdziany.

GM RECORDS

LICEUM I TECHNIKUM
LICEUM I TECHNIKUM

Historia
i społeczeństwo
∙ Język, komunikacja i media
∙ Kobieta i mężczyzna, rodzina
∙ Nauka
∙ Swojskość i obcość
∙ Gospodarka

Elektroniczny podręcznik nauczyciela
Aby korzystać z multibooka, wystarczy włożyć płytę do napędu CD-ROM,
program uruchomi się automatycznie.
Wymagania systemowe i sprzętowe
PC
• procesor Pentium III 1,4 GHz • pamięć RAM 1 GB
(dla XP min. 512 MB) • karta graficzna o rozdzielczości
min. 1024 × 768 • karta dźwiękowa, głośniki • napęd
CD-ROM • HDD 500 MB wolnego miejsca na dysku
• system operacyjny Windows XP/Vista/7/8

MACINTOSH
• procesor Intel® • pamięć RAM 1 GB • 350 MB
wolnego miejsca na dysku twardym • karta
graficzna o rozdzielczości 1024 × 768 • napęd
CD-ROM • system operacyjny Mac OS X 10.6.4,
10.7.2 lub 10.8

Do poprawnego odtwarzania multibooka wymagane jest następujące oprogramowanie:
przeglądarka (rekomendujemy – Firefox, Safari, Internet Explorer 9 i wyżej, Google Chrome),
Adobe Reader X, Adobe Flash Player 11
Pomoc techniczna: pomocmult@wsip.com.pl
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Elektroniczny podręcznik nauczyciela

• Karty pracy (w przygotowaniu)
• Sprawdziany z podziałem na dwie grupy
i kluczem odpowiedzi
• Rozkłady materiału i plany wynikowe

Multibook
Elektroniczne podręczniki dla nauczyciela,
czyli wszystkie części cyklu zawsze dostępne
w wygodnej formie e-booków.

Płyta dVd Kalejdoskop historii
Poradnik nauczyciela
• Program nauczania
• Plan wynikowy
• Przykładowe rozkłady materiału
dla najpopularniejszych siatek godzin
• Przykładowe scenariusze lekcji

klub nauczyciela na wsiPnet.pl

Filmy dokumentalne
Pieśni i hymny (nagrania audio)
Animacje 3D
Mapy konturowe
Mapy interaktywne
Galeria postaci (rekonstrukcje
strojów i oręża)
• Eseje historyczne wybitnych autorów

•
•
•
•
•
•

• Scenariusze wszystkich lekcji
do Ojczystego Panteonu...

wszystko, co musisz wiedzieć o his
zapraszamy do obejrzenia retransmisji e-konferencji poświęconych
historii i społeczeństwu! na nich m.in. prof. Jolanta choińska-mika, współautorka nowej podstawy programowej i koncepcji HiS,
wyjaśnia nauczycielom zasady nauczania nowego przedmiotu,
odpowiada na pytania i wątpliwości. retransmisje można obejrzeć
na stronie wsip.pl w zakładce e-konferencje.

7
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W kalejdoskopie

historii

Wszystko, o czym dotąd
opowiadałeś, teraz możesz pokazać!
Na Twoich lekcjach historia
przemówi nowoczesnym językiem.
Wprowadź materiały multimedialne do pracy
na lekcji. Przekonaj się, jak łatwo możesz przybliżyć historię i wzbudzić zainteresowanie
uczniów. Na płycie DVD Kalejdoskop historii,
oprócz map konturowych i esejów historycznych, zamieściliśmy całą bibliotekę nowoczesnych pomocy multimedialnych: filmów,
animacji, nagrań audio, ilustracji, interaktywnych map i symulacji. Wszystko to sprawi,
że historia ożyje w oczach Twoich uczniów!
Płytę otrzymują bezpłatnie wszyscy nauczyciele, którzy zadeklarują pracę z podręcznikami WSiP do historii i społeczeństwa.

8
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Prezentacja cyklu

Obejrzyjwe
przykładiaoły
mater .pl
na wsip

animacje 3d pokazują
zrekonstruowane obiekty
historyczne tak, jak wyglądały
w czasach swojej świetności.

interaktywne mapy
pozwalają w obrazowy
sposób pokazać zmiany
w przestrzeni historycznej.

Mapy konturowe można
wykorzystać na lekcji
lub na sprawdzianie.

interaktywne symulacje
pomagają wytłumaczyć ważne zagadnienia historyczne.

Galeria postaci przedstawia
dokładnie, jak wyglądali ludzie,
stroje i uzbrojenie z danej epoki.

9
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lekcje powtórzeniowe zawierają różne
polecenia i zestawienia różnorodnych
źródeł historycznych (pisanych, ikonograﬁcznych itp.), które sprawdzają wiedzę
z całego działu.

Dobry podręcznik
to podstawa…

każdy wątek naszego cyklu to wciągająca opowieść.
nawet tytuły rozdziałów i bloków tematycznych
intrygują, zachęcającą do namysłu i lektury.

Wicęzykcieslizhoisśtoćrii

nau zeństwa
i społec ybrała
w liceum wiP!
WS

10
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Prezentacja cyklu

atrakcyjne infograﬁki
przybliżają wybrane zagadnienia (towarzyszą im polecenia Praca z infograﬁką).

co wyróżnia cykl
podręczników wsiP?
1. Wysoka jakość merytoryczna materiału.
2. Język opowieści: przystępny, barwny,
zajmujący.
3. Przejrzysty układ z podziałem na niewielkie
bloki tekstu; ramki obejmujące dodatkowe
wiadomości i definicje.
4. Wykonaj polecenia, Wyraź opinię, Przeanalizuj
tekst, czyli ciekawe sekcje ćwiczeniowe
po każdej lekcji.
5. Wiele materiału zachęcającego do dyskusji,
poświęconego sprawom, które do dziś
budzą kontrowersje.

karty pracy do kserowania
każda minuta lekcji dobrze wykorzystana!
rozdaj uczniom karty przeznaczone do pracy
na lekcji. ciekawe polecenia i zadania zachęcą
do samodzielnej analizy tekstu, ćwiczeń
z materiałem źródłowym, powtórek. Wystarczy
wydrukować i skserować!

czytelne mapy, zdjęcia,
reprodukcje i schematy
zaciekawią ucznia.
rozbudowane komentarze
do ilustracji zawierają wiele
ciekawych informacji
uzupełniających.

tego oczekiwali nauczyciele
zagadnienia, nad którymi warto się
z młodzieżą zatrzymać i podyskutować.
W podręczniku Ojczysty Panteon... zamieszczono
ramki Oceny, dyskusje, spory. Prezentujemy
w nich problemy, które budzą kontrowersje
wśród historyków, a nierzadko są przedmiotem
narodowych sporów. autorzy prezentują
omawiane kwestie w taki sposób, by uczeń
zapoznał się z różnymi opiniami dotyczącymi
danego zagadnienia, wydarzenia czy postaci
i mógł samodzielnie sformułować wnioski.

11
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Bić się czy nie bić?
– powracające
dylematy
Polaków
AUTORZY: Marcin Markowicz,

Olga Pytlińska,
Agata Wyroda
TERMIN WYDANIA:
czerwiec 2013 r.
NUMER DOPUSZCZENIA:
644/1/2013
OBJĘTOŚĆ: 256 stron
Podręcznik papierowy i e-book
Obejrzyj fragment na wsip.pl

Ojczysty Panteon i ojczyste spory
Podręcznik ukazuje przełomowe wydarzenia z historii Polski oraz
postacie, które swoimi działaniami znacząco wpłynęły na dzieje ojczyste.
Prezentuje zagadnienia od antycznej tradycji bohaterskiej, przez narodziny
państwowości polskiej w średniowieczu, po przemiany przełomu XX i XXI w.
Ukazuje także bohatera zbiorowego: polskie społeczeństwo.
12
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Podręcznik WSiP jest dla młodzieży źródłem wielu pozytywnych wzorców
oraz inspiracji do krytycznej dyskusji na temat losów ojczyzny.

Scenariuksizceh
wszyst Klubie
lekcji w
Nauczyciela

kwestie pobudzające do dyskusji

ramki Oceny, dyskusje, spory prezentują
różne opinie i oceny historyków, zachęcając
do dyskusji i zajęcia własnego stanowiska.

• Czy Polska wygrała, czy przegrała II wojnę
światową?

• Kto rządził Rzeczpospolitą Obojga
Narodów – król, senat czy szlachta?

• Dlaczego uczestnicy okrągłego stołu dziś
różnią się w ocenie tego wydarzenia?

• Czy Napoleon Bonaparte był przyjacielem
Polaków?

• „Bić się czy nie bić?” – czy warto było
organizować powstania?

• Czy Polska Ludowa była państwem
niepodległym?

• Dlaczego upadła I Rzeczpospolita – z winy
sąsiednich mocarstw czy samych Polaków?

• Czy dobrze się stało, że Polska przystąpiła
do NATO i Unii Europejskiej?

14
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ojczysty Panteon i ojczyste spory

jak deﬁniować współczesny
patriotyzm? Gdzie szukać
bohaterów którzy mogą stanowić
wzorce dla kolejnych pokoleń?
autorzy przedstawiają omawiane
wydarzenia tak, by uczeń mógł
samodzielnie formułować
wnioski i oceny.
Blok ćwiczeniowy po lekcji zawiera
zróżnicowane polecenia i materiały
źródłowe do analizy.

POdstawa PrOGraMOwa PrzedMiOtu histOria i sPOŁeczeŃstwO
iV etap edukacyjny, przedmiot uzupełniający
9. Ojczysty Panteon i ojczyste
spory. uczeń:
a.9.1. charakteryzuje, na wybranych
przykładach, antyczne wzory bohaterstwa, żołnierza i obrońcy
ojczyzny oraz ich recepcję w polskiej myśli politycznej, tradycji
literackiej oraz edukacyjnej
późniejszych epok;
a.9.2. charakteryzuje antyczny
wzorzec obywatela oraz jego
recepcję w polskiej myśli i praktyce
politycznej późniejszych epok;
B.9.1. charakteryzuje, na wybranych

przykładach, koncepcje polityczne
władców z dynastii piastowskiej;
B.9.2. charakteryzuje oraz ocenia,
na wybranych przykładach, rolę
ludzi Kościoła w budowie państwa
polskiego;
c.9.1. charakteryzuje, na wybranych
przykładach, postawy obywateli
wobec wyzwań epoki (XVi–XViii w.);
c.9.2. charakteryzuje spory o przyczyny upadku i rzeczypospolitej;
d.9.1. charakteryzuje i ocenia
polityczne koncepcje nurtu
insurekcyjnego oraz nurtu realizmu

politycznego;
d.9.2. charakteryzuje spory
o ocenę dziewiętnastowiecznych
powstań narodowych;
e.9.1. charakteryzuje spory o kształt
Polski w XX w., uwzględniając
cezury 1918 r., 1944–1945, 1989 r.,
oraz prezentuje sylwetki czołowych uczestników tych wydarzeń;
e.9.2. charakteryzuje postawy społeczne wobec totalitarnej władzy,
uwzględniając różnorodne formy
oporu, oraz koncepcje współpracy
lub przystosowania.

15
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Europa

– centrum świata?

Mapy e
kontukrtoywwne

Europa
i świat

i intera jdoskop
na DVD Katleorii
his

Podręcznik ukazuje śródziemnomorskie korzenie europejskiej cywilizacji.
Koncentruje się na przedstawieniu relacji europejczyków z innymi kręgami
cywilizacyjnymi świata w różnych epokach historycznych.
16
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Europa i świat

Spis treści

Niektóre ważne zagadnienia
• Wzajemne stosunki wyznawców
trzech wielkich religii: chrześcijaństwa,
judaizmu oraz islamu w okresie
średniowiecza.
• Geneza wielkich odkryć geograﬁcznych,
postaci najsłynniejszych podróżników epoki
nowożytnej.
• Rola europejskiego kolonializmu
i jego skutków dla układu sił w XIX w.
• Źródła globalnych przemian
politycznych, gospodarczych
i kulturowych XX i XXI w.

3
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U zarania wspólnoty śródziemnomorskiej

2

Kolonizacja w świecie śródziemnomorskim

10
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Świat grecki – świat rzymski

15
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4
5

Islam, Europa i antyczne dziedzictwo
Rywalizacja chrześcijańsko-muzułmańska na Wschodzie

22
27

6

Europa Zachodnia. Obszar wpływów trzech religii

32

NOWOŻYTNOŚĆ
7

Europejczycy ruszają na oceany

37

8

Szalona odwaga i zimna kalkulacja. Wielcy odkrywcy XV i XVI w.

42

9

Przez morza i oceany. Podróżnicy XVI–XVIII w.

48

10 Sprawdź, co już umiesz

Od kolebki śródziemnomorskiej po krańce świata

53

XI X WI EK
11 Chiński tort i indyjska perła

55

12 Japonia – przymusowe otwarcie

AUTORZY: Marcin Markowicz,

13 Mądrość i piękno Wschodu

65

14 „Jądro ciemności”. Spór o kolonializm

70

Olga Pytlińska, Agata Wyroda

XX WI EK

TERMIN WYDANIA: październik 2013 r.
NUMER DOPUSZCZENIA: 667/1/2013
OBJĘTOŚĆ: 104 strony

60

15 Europa a Stany Zjednoczone 1914–1945

75

16 Europa a USA w okresie zimnej wojny

81

17 Świat małych odległości. Proces globalizacji

88

Podręcznik papierowy i e-book

18 Kultura w dobie globalizacji i amerykanizacji

93

19 Bez granic. Globalny handel

97

Obejrzyj fragment podręcznika na wsip.pl

20 Sprawdź, co już umiesz

Od europejskiej dominacji do świata wielobiegunowego

101

Indeks osób

103

Źródła ilustracji i fotografii

104

Tą ikoną oznaczono odesłania
do informacji w podręczniku Ojczysty Panteon i ojczyste spory
PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA
I SPOŁECZEŃSTWO
(np. wojny punickie ).
s. 23 



IV etap edukacyjny, przedmiot uzupełniający
1. Europa i świat. Uczeń:
A.1.1. opisuje zasięg i konsekwencje
ekspansji rzymskiej; wyjaśnia pojęcie
romanizacji, odwołując się do wybranych przykładów;
A.1.2. charakteryzuje basen Morza
Śródziemnego jako obszar intensywnego przenikania się kultur
w starożytności;
B.1.1. charakteryzuje wpływ cywilizacyjnego kręgu islamskiego na Europę w średniowieczu, w dziedzinie
polityki, sztuki, filozofii;

B.1.2. charakteryzuje przykłady
zgodnego i wrogiego współżycia
chrześcijan, Żydów i muzułmanów
w wybranym regionie średniowiecznej Europy;
C.1.1. wyjaśnia przyczyny, które spowodowały i umożliwiły ekspansję
zamorską Europy u schyłku średniowiecza i w epoce nowożytnej;
C.1.2. charakteryzuje postaci wybranych wielkich podróżników późnego średniowiecza i nowożytności;
D.1.1. opisuje politykę Europy wobec

Chin, Indii i Japonii w XIX w.; ocenia
znaczenie odkrycia kultur Chin, Indii
i Japonii dla cywilizacji europejskiej;
D.1.2. przedstawia spory o ocenę roli
kolonializmu europejskiego dla Europy i terytoriów kolonizowanych;
E.1.1. charakteryzuje kontakty
i stosunki Stanów Zjednoczonych
i Europy w XX w., z uwzględnieniem
polityki, gospodarki i kultury;
E.1.2. charakteryzuje stanowiska
w sporze o liberalizację światowego
handlu i jej konsekwencje

17
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Poddany czy

obywatel?

y
Sprawdiazłiaanch
po dz z w Klubie

Rządzący
i rządzeni

znajdzies iela
Nauczyc

Podręcznik opowiada, jak pojmowano obywatelstwo od starożytności
do czasów najnowszych. Ukazuje, jak zmieniały się relacje między
rządzącymi a rządzonymi, jak poddani stopniowo stawali się obywatelami.
18
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Rządzący i rządzeni

Spis treści

Niektóre ważne zagadnienia
• Zakres władzy papieża i cesarza
w średniowiecznym świecie
i ich wzajemne relacje.
• Zasady funkcjonowania sejmu
w Rzeczypospolitej szlacheckiej
na tle parlamentów innych krajów
nowożytnej Europy.
• Ideowe korzenie XIX-wiecznej
rewolucji społeczno-politycznej;
podstawy narodzin ruchu
anarchistycznego.
• Analiza antyutopijnych utworów
Orwella i Huxleya.

3

S TA R OŻ YTNOŚ Ć
1

Obywatel w greckiej polis
Civis Romanus – obywatel rzymski
3 Każdy obywatel ma obowiązek umrzeć za ojczyznę

4
9
14

2

Ś R ED NI OWI ECZ E
4

Król i jego monarchia
Cesarz czy papież – uniwersalistyczne wizje Europy
6 Władza w średniowiecznym mieście

19
24
29

5

NOWOŻYTNOŚĆ
7
8
9
10
11
12
13

Defeudalizacja czy refeudalizacja?
Parlament w Polsce i w Europie
Oligarcha w systemie politycznym
Sprawdź, co już umiesz
Obywatel w życiu publicznym
Przeciwko królowi – rewolucje angielskie
Wielka Rewolucja Francuska
Konstytucyjne wizje parlamentu w XVIII w.

34
39
46
52
54
59
64

XI X w i e k
14 Dziewiętnastowieczne rewolucje społeczno-polityczne

AUTORZY: Marcin Markowicz,

Olga Pytlińska, Agata Wyroda

68
73

15 Anarchizm

XX w i e k

TERMIN WYDANIA: październik 2013 r.
NUMER DOPUSZCZENIA: 667/4/2013

16 Rewolucje XX w.

78
83
89
96

17 Opozycja polityczna w PRL

OBJĘTOŚĆ: 104 strony

18 Rewolucyjny rok 1989
19 Zniewolone społeczeństwo przyszłości. Od utopii do antyutopii

Podręcznik papierowy i e-book

20 Sprawdź, co już umiesz

Obejrzyj fragment podręcznika na wsip.pl

Rewolucjoniści, anarchiści, opozycjoniści

101

Indeks osób
Źródła ilustracji i fotografii

103
104

Tą ikoną oznaczono odesłania do informacji w podręczniku Ojczysty Panteon i ojczyste spory

(np. demokracja ).
PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA
I SPOŁECZEŃSTWO
s. 30 



IV etap edukacyjny, przedmiot uzupełniający
7. Rządzący i rządzeni. Uczeń:
A.7.1. wyjaśnia pojęcie obywatela
i obywatelstwa w polis ateńskiej
i w republikańskim Rzymie;
A.7.2. wyjaśnia recepcję antycznego
pojęcia obywatela w późniejszych
epokach, z uwzględnieniem
Rzeczypospolitej przedrozbiorowej;
B.7.1. charakteryzuje zakres władzy
cesarza, papieża i króla oraz ich
wzajemne relacje w średniowieczu;
opisuje zakres władzy samorządu

miejskiego w średniowiecznym
mieście;
B.7.2. analizuje relikty świata feudalnego w późniejszych epokach;
C.7.1. analizuje funkcjonowanie
staropolskiego parlamentaryzmu
na tle porównawczym;
C.7.2. analizuje i ocenia zjawisko
oligarchizacji życia politycznego
i rozwoju klienteli jako nieformalnego systemu władzy w I Rzeczypospolitej;

D.7.1. analizuje, na wybranych
przykładach, zjawisko rewolucji
społeczno-politycznej i jego
ideowe korzenie;
D.7.2. analizuje, na wybranych
przykładach, ruch anarchistyczny;
E.7.1. analizuje, na wybranych
przykładach, działalność opozycji
politycznej w PRL;
E.7.2. objaśnia pojęcie antyutopii,
odwołując się do prac Orwella
i Huxleya.
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Czy istniały wojny

sprawıedliwe?

e
Interaktywn

Wojna
i wojskowość

symuklaamcpjaenii

bitew i oskop
jd
na DVD Kale rii
histo

Wątek ten – mimo swojego tytułu – z pewnością nie jest skierowany wyłącznie
do miłośników militariów. Podręcznik pozwala uczniowi na poznanie postaci
największych wodzów w dziejach świata i ich podbojów. Przedstawia specyﬁkę
wojen religijnych. ukazuje historię idei wojny sprawiedliwej i niesprawiedliwej,
a także koncepcje światowego ładu – od Pax Romana po Pax Americana.
20
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Wojna i wojskowość

Spis treści

Niektóre ważne zagadnienia
• Postaci największych wodzów
w dziejach świata, takich jak
Aleksander Wielki czy Napoleon.
• Nasi rodzimi bohaterowie
– wodzowie z czasów największej
chwały oręża polskiego w XVII w.
• Wybrane przepisy prawa
międzynarodowego, regulującego
sprawy prowadzenia wojen.
• Idee ruchu pacyﬁstycznego.

S TA R OŻ YTNOŚ Ć
1

Od falangi do legionu – armie świata starożytnego

4

2

Wielkie bitwy „nieśmiertelnych” wodzów świata starożytnego

9

Ś R ED NI OWI ECZ E
3
4

Krajobraz wojenny z zamkiem w tle
Rycerze w historii i legendzie

5

Niech zginie świat, byleby stało się zadość sprawiedliwości. Czy istnieje wojna moralnie słuszna? 24

14
19

NOWOŻYTNOŚĆ
6
7
8
9

Treści tego wątku są w większości dobrze znane
każdemu historykowi i nie powinny sprawiać
trudności ani nauczycielowi, ani uczniom.

3

10
11

Przemiany wojskowości w epoce nowożytnej
Konflikty religijne w Europie w XV i XVI w.
Między religią a polityką. Konflikty XVII-wiecznej Europy
Wielcy hetmani Rzeczypospolitej (do końca 1. połowy XVII w.)
W chwale i w upadku. Wodzowie Rzeczypospolitej 2. połowy XVII i XVIII w.
Sprawdź, co już umiesz
Legioniści, rycerze, husarze

Olga Pytlińska, Agata Wyroda

54

XI X WI EK
12 „Ludzie na wojnie są niczym, jeden człowiek jest wszystkim”. Strategie Napoleona I

AUTORZY: Marcin Markowicz,

29
34
39
44
49

13 „Dla moich Polaków nie ma rzeczy niemożliwych”. Polacy u boku cesarza

56
62

14 „Samo zwycięstwo nic nie znaczy, trzeba umieć je wykorzystać”. Legenda napoleońska

70

XX WI EK

TERMIN WYDANIA: październik 2013 r.
NUMER DOPUSZCZENIA: 667/3/2013

15 Chłopcy malowani – wojsko II RP

OBJĘTOŚĆ: 104 strony

16 Wojny światowe, wojny totalne

Podręcznik papierowy i e-book

18 Wojna a prawo międzynarodowe

Obejrzyj fragment podręcznika na wsip.pl

20 Sprawdź, co już umiesz

75
80
85
90
95

17 Różne wizje ładu światowego od starożytności po współczesność
19 Innego końca świata nie będzie?

Od Napoleona do globalnej zagłady

100

Indeks osób
Źródła cytatów
Źródła ilustracji i fotografii

102
104
104

Tą ikoną oznaczono odesłania do informacji w podręczniku Ojczysty Panteon i ojczyste spory

(np. wojny punickie ). I SPOŁECZEŃSTWO
PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA
s. 256 



IV etap edukacyjny, przedmiot uzupełniający
8. Wojna i wojskowość. Uczeń:
A.8.1. charakteryzuje, na wybranych przykładach, strategię
Aleksandra Wielkiego i Juliusza
Cezara;
A.8.2. charakteryzuje organizację
i technikę wojenną armii rzymskiej;
B.8.1. charakteryzuje etos rycerski;
B.8.2. wyjaśnia, na wybranych
przykładach, koncepcję wojny
sprawiedliwej i niesprawiedliwej
w średniowieczu;

C.8.1. analizuje przyczyny
i następstwa wojen religijnych
w nowożytnej Europie;
C.8.2. charakteryzuje wybrane
sylwetki wodzów i ich strategię z okresu Rzeczypospolitej
przedrozbiorowej;
D.8.1. charakteryzuje, na wybranych
przykładach, strategię Napoleona I;
analizuje czarną i białą legendę
napoleońską; wyjaśnia różnice
w ocenie Napoleona I w Polsce

i w innych państwach europejskich;
D.8.2. charakteryzuje i porównuje
trzy koncepcje stworzenia ładu
światowego: Pax Romana,
Pax Britanica i Pax Americana;
E.8.1. analizuje wybrane przepisy prawa międzynarodowego
o wojnie;
E.8.2. charakteryzuje ruch pacyfistyczny; charakteryzuje wizję
globalnej zagłady obecną w literaturze i filmach science fiction.
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Reklama, propaganda... i siła

własnego zdania
LICEUM
I TECHNIKUM

Historia
i społeczeństwo

Język, komunikacja
i media
Podręcznik ma charakter
interdyscyplinarny. Pokazuje uczniowi
związki między zagadnieniami,
o których uczył się na lekcjach języka
polskiego i historii. ma również
uświadomić uczniom zagrożenia,
które wiążą się z oddziaływaniem
współczesnych mediów.

Język, komunikacja i media

PODRĘCZNIK
78

W dobie mediów masowych

16

Propaganda
a środki społecznego
komunikowania

PRZYPOMNIJ SOBIE
• Postanowienia konferencji jałtańskiej.
• Pojęcia: państwo totalitarne, żelazna kurtyna, Układ Warszawski.
• Postaci przywódców totalitarnych XX w.

P

ropaganda jest celowym działaniem zmierzającym do kształtowania poglądów i zachowań
jednostek bądź całych zbiorowości zgodnie z intencją nadawcy. Służy szerzeniu treści religijnych, ideologicznych, politycznych oraz społecznych. Niejednokrotnie bywa kojarzona z działaniami dwuznacznymi moralnie, gdyż zdarza się, że operuje półprawdami, bazuje na manipulacji
i fałszywych przesłankach. Tak rozumiana propaganda stanowi przeciwieństwo rzetelnej informacji
oraz merytorycznej dyskusji. Wartościuje się ją raczej negatywnie, ponieważ jest realizowana przez
kontrolę przepływu informacji, sterowanie opinią publiczną i wykorzystywanie niewiedzy, a nawet
dobrej woli odbiorców.

NARODZINY PROPAGANDY
Jako mechanizm działania władzy i narzędzie walki politycznej propaganda funkcjonowała już w starożytności. Jednak jej prawdziwy rozkwit nastąpił dopiero w XIX i XX w. wraz z rozwojem parlamentaryzmu i narodzinami partii politycznych. Odbiorcami szerzonej przez partie propagandy stawali się
obywatele – coraz lepiej wykształceni i coraz bardziej świadomi swojego prawa do uczestniczenia
w życiu publicznym. Upowszechnienie się środków masowego przekazu umożliwiło szybki przepływ
treści propagandowych do szerokich kręgów społeczeństwa.
Dawne formy propagandy

Propaganda jako zjawisko społeczne ma długą historię. Pojawiła się wraz z powstaniem pierwszych struktur władz i form
państwowości, a więc już w starożytności. W starożytnym Rzymie propaganda przyjmowała postać ogłoszeń, plakatów i ręcznie
przepisywanych ulotek. Na ścianach budynków wieszano hasła polityczne, rysunki i karykatury. Cyceron po wyborze na urząd
konsula opisał strategie ułatwiające wygranie politycznej walki wyborczej. Za panowania Juliusza Cezara wydawano pisane
ręcznie Acta Diurna, stanowiące prototyp gazety i ówczesny informator polityczny.
W dobie średniowiecza propaganda pełniła w Europie m.in. ważne funkcje w sferze religijnej (np. w okresie wojen krzyżowych
powstawały pisma czy kazania skierowane przeciw muzułmanom). W XVI w. charakter propagandowy miały masowo wydawane
druki ulotne, publikowane zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników reformacji. Ważną rolę politycznopropagandową
odegrały też ulotki krążące we Francji w czasach Wielkiej Rewolucji.
Dynamiczny rozwój różnych form propagandy nastąpił w XIX i XX w. Wiązało się to m.in. z powstaniem nowoczesnych ruchów
politycznych oraz środków przekazu docierających do coraz szerszych kręgów społeczeństwa.

Język, komunikacja, media | lekcja 16

Propaganda a środki społecznego komunikowania
PROPAGANDA NA USŁUGACH
TOTALITARYZMU
W XX w. propagandę wykorzystywali dyktatorzy i przywódcy totalitarni. Ich działania stanowią
tragiczną kartę historii. Szczególnie świadomy wielkiej roli
propagandy w pozyskiwaniu
zwolenników był Adolf Hitler. Pozwoliło mu to zdobyć
uwielbienie tłumów i uzyskać poparcie dla idei dyskryminacji mniejszości oraz
zbrodniczej polityki rasowej.
Już w początkach swojej
działalności Hitler upowszechniał idee antysemickie,
korzystając z dostępnych środków masowego przekazu, czyli
ulotek i gazet. Działalność polityczAdolf Hitler, ok. 1935 r.
ną rozpoczął od pracy w charakterze
agitatora. Jego żywioł stanowiły jednak
wiece, w trakcie których wygłaszał płomienne mowy do rodaków. Ideologię nazistowską upowszechniał także za pomocą radia. Jego wystąpienia były starannie przygotowywane, a sam Hitler okazał się
bardzo charyzmatycznym oratorem. Umiejętnie wykorzystywał zarówno powodującą napięcie ciszę,
jak i histeryczny wręcz krzyk. Aby w trakcie wystąpień publicznych skupić na sobie uwagę tłumów,
godzinami ćwiczył gestykulację i mimikę.
Podczas akcji propagandowych Adolf Hitler sięgał także po uniwersalny i sugestywny język muzyki.
Był miłośnikiem Ryszarda Wagnera (1813−1883) – wybitnego niemieckiego kompozytora, jednego
z największych twórców operowych. Wagner w swoich utworach eksponował rolę jednostki ponadprzeciętnej, wzorowanej na bohaterach germańskiej mitologii, podkreślał też, że zbiorowość może mieć
ogromną siłę witalną. To sprawiło, że Hitler zaczął wykorzystywać jego muzykę do pozyskiwania mas.
Jednym z najbliższych współpracowników Hitlera był Joseph Goebbels (czytaj: jozef gebels) – pierwszy minister propagandy, oświecenia publicznego i informacji w jego rządzie. Goebbels, oddany bez
reszty Führerowi, kreował Hitlera na wodza i umiejętnie podsycał jego kult. Propagował ideologię
nazistowską dzięki monopolowi na prasę, radio i kino. Starannie reżyserował wiece i parady wyrażające poparcie dla Hitlera. Jako minister propagandy uciekał się też do prowokacji. Sam był człowiekiem
niezwykle błyskotliwym i utalentowanym mówcą. Uchodzi za autora stwierdzenia, że powtarzane
wielokrotnie kłamstwo nabiera cech prawdy.
Propagandę do celów politycznych bardzo aktywnie wykorzystywali też twórcy i przywódcy totalitarnego państwa radzieckiego. W okresie budowy systemu komunistycznego w celu popularyzacji
bolszewickiej ideologii posługiwali się najnowocześniejszymi wówczas mass mediami – przede
wszystkim radiem i filmem, które pozwalały dotrzeć do rzesz odbiorców niepotrafiących czytać i pisać.
Dla propagandy okresu rządów Józefa Stalina znamienne były bardzo ostre ataki na rzeczywistych lub
domniemanych przeciwników komunizmu i państwa radzieckiego, propagowanie kultu wodza (ukazywanie Stalina jako genialnego przywódcy ZSRR i światowego ruchu komunistycznego) czy upowszechnianie ruchu współzawodnictwa pracy (tzw. ruch stachanowców). W okresie II wojny światowej, by mobilizować społeczeństwo do walki z Niemcami, radziecka propaganda zaczęła odwoływać
się do haseł nacjonalistycznych – do narodowej dumy Rosjan.

79
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Język, komunikacja i media

Spis treści

Niektóre ważne zagadnienia
• Kulturotwórcza rola Biblii.
• Miejsce języka polskiego w rodzinie
języków indoeuropejskich i kwestia
wpływów zewnętrznych, jakim podlegała
polszczyzna na przestrzeni wieków.
• Rola tzw. nowych mediów
w dzisiejszym świecie.
• Propaganda polityczna, społeczna
i religijna od czasów najdawniejszych
do współczesności.

AUTOR: Marcin Markowicz, Olga Pytlińska,

Agata Wyroda
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Greka i łacina filarami kultury europejskiej

4
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Polska w kręgu kultury łacińskiej

9
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Odpowiednie dać rzeczy zapożyczenie...

14

4

Historia w języku ukryta

18

5

O rodowodzie języków

22

6

Wieki ciemne? Przekaz ikonograficzny i ideowy katedry gotyckiej

27

7

Biblia dla ubogich. Niedoceniany zabytek piśmiennictwa?

34

8

Jak druk zmienił historię świata

39

9

Piśmiennictwo kształtuje polski język ogólnonarodowy

44

10 „Wyjście człowieka z niepełnoletności”. Kultura oświecenia

49

11 O czasach stanisławowskich

54

12 Sprawdź, co już umiesz

Język, ludzie, czasy

59

W D OBI E MED IÓW MA S OWYC H
13 Historia środków masowego przekazu

61

14 Kultura masowa

66

15 Nowe formy komunikacji

71

16 Propaganda a środki społecznego komunikowania

78

17 Język polityki – między retoryką a nowomową

83

18 Cechy języka polityki i jego współczesne oblicze

90

19 Reklama i jej funkcje

95

20 Sprawdź, co już umiesz

W kręgu kultury masowej

TERMIN WYDANIA: maj 2014 r.
SPODZIEWANY TERMIN APROBATY: marzec 2014 r.

101

Indeks osób

103

Źródła ilustracji i fotografii

104

OBJĘTOŚĆ: 104 strony
E-book
Obejrzyj fragment podręcznika na wsip.pl

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
Tą ikoną oznaczono odesłania do informacji w podręczniku Ojczysty Panteon i ojczyste spory
IV etap edukacyjny, przedmiot uzupełniający
s. 30 

2. Język, komunikacja, media.
Uczeń:
A.2.1. ocenia rolę języka greckiego
i łacińskiego w rozwoju kultury
w strefie śródziemnomorskiej
i wyjaśnia znaczenie tej wspólnoty
językowej dla kultury europejskiej;
A.2.2. opisuje przykładowe zapożyczenia z j. greckiego i łacińskiego
w języku polskim; wyjaśnia znaczenie napisów łacińskich często
powtarzających się w kościołach
i na cmentarzach, z uwzględnieniem zabytków regionu;
B.2.1. charakteryzuje grupy
językowe w Europie i proces

(np. demokracja).

ich powstawania;
B.2.2. charakteryzuje przekaz
ideowy i ikonograficzny katedry
gotyckiej; analizuje, na wybranych
przykładach, średniowieczne
formy przekazu zwane Biblią
dla ubogich;
C.2.1. charakteryzuje kulturowe i społeczne konsekwencje upowszechnienia druku w epoce nowożytnej;
C.2.2. opisuje instytucje i media
kształtujące opinię publiczną
w dobie oświecenia;
D.2.1. charakteryzuje kulturę masową społeczeństwa XIX-wiecznego;
D.2.2. charakteryzuje nowe formy

przekazu informacji w społeczeństwie XIX-wiecznym, ze szczególnym uwzględnieniem prasy
i reklamy oraz fotografii;
E.2.1. analizuje obieg informacji
w społeczeństwie XX-wiecznym;
charakteryzuje znaczenie nowych
form w komunikacji społecznej,
z uwzględnieniem radia, telewizji,
filmu i internetu; analizuje,
w jaki sposób dostępne człowiekowi formy przekazu wpływają
na treść przekazu;
E.2.2. analizuje przykłady manipulacji językowych w propagandzie
politycznej i reklamie.
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W jakim celu zawierano kiedyś

małżeństwa?
LICEUM
I TECHNIKUM

Historia
i społeczeństwo

Kobieta i mężczyzna,
rodzina
Podręcznik koncentruje się na życiu
społecznym w dawnych wiekach
i na jego przemianach. uczeń dowie
się, jak niegdyś wyglądało życie
rodzinne i jaką wartością
dla ówczesnych ludzi była miłość.
Porówna pozycję kobiety,
mężczyzny i dziecka w minionych
epokach oraz w dzisiejszym świecie.

Kobieta i mężczyzna, rodzina

PODRĘCZNIK
28

Starożytność i nowożytność
Średniowiecze

6

Dziecko
w dawnych
wiekach

PRZYPOMNIJ SOBIE
• Sposób postrzegania roli dziecka w świecie starożytnych Greków i Rzymian.
• Informacje o losie nowo narodzonego dziecka w świecie Hellenów i cywilizacji rzymskiej.
• Sytuację dzieci niechcianych w starożytnej Grecji i starożytnym Rzymie.

W

spółcześnie dziecko jest najczęściej z utęsknieniem wyczekiwane przez rodziców. Poświęcają mu oni dużo czasu i starają się, by miało szczęśliwe dzieciństwo. Dbają o jego edukację – ma to ułatwić dziecku start w dorosłe życie. Czy podobnie było w poprzednich stuleciach? Czy dzieciństwo upływało na beztroskich zabawach, a przejście do dorosłości odbywało się bez
większych problemów?

RODZINA – ŚRODOWISKO, W KTÓRYM DZIECKO PRZYCHODZI NA ŚWIAT
Od czasów najdawniejszych małżeństwo było bardziej sprawą ekonomiczną czy polityczną niż wynikiem miłości kobiety i mężczyzny. Nie inaczej działo się w średniowieczu czy epoce nowożytnej. Im
wyższy stan społeczny, tym dobór małżonków stawał się bardziej staranny i większą wagę przywiązywano do kwestii majątkowych, dbając o korzyści materialne, które związek małżeński mógł przynieść
obu stronom i ich rodzinom. W najwyższych warstwach społeczeństwa przy kojarzeniu małżeństw
decydowały też kwestie dynastyczne i polityczne.
Właściwy dobór małżonków był ważny również ze względu na podstawowy cel małżeństwa, czyli
przedłużenie rodu. Na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej za najlepsze kandydatki na królewskie żony uważano
Habsburżanki, które słynęły z płodności, co miało zapewnić
liczne potomstwo gwarantujące trwałość rodu. A warto w tym
miejscu przypomnieć, że dwie dynastie królewskie w Polsce
– Piastów i Jagiellonów – wygasły właśnie z braku męskiego
potomka.
W omawianym okresie sprawa bezdzietności wywoływała
duże niepokoje w rodach królewskich i możnowładczych. Być
może nieco mniejsze znaczenie miało to dla niższych stanów

Jan van Eyck, Portret małżonków Arnolfinich, 1434 r.

Obraz przedstawia ceremonię zaślubin bogatego kupca z włoskiego miasta
Lukki – Giovanniego di Nicolao Arnolfiniego i Giovanny Cenani. Wielu badaczy
uważa, że kobieta jest w ciąży. Być może jednak malarz w ten charakterystyczny sposób ukazał ówczesną modę kobiecą.
Kobieta i mężczyzna, rodzina | lekcja 6
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Pieter Bruegel starszy, Zabawy dziecięce
(fragment), 1560 r.

Pieter Bruegel był jednym z pierwszych malarzy,
który bohaterami swoich obrazów uczynił dzieci.
Przedstawione na obrazie postacie wykorzystują
do zabawy wszystko, co znajdują w swoim
otoczeniu: obręcze, beczki, kawałki drewna.
Dzieciom ukazanym na obrazie brak jednak
fizjonomicznych cech dziecięcych. Noszą one
również takie same ubrania jak dorośli.
Dzieciństwo pokazane jest tu zatem jak etap
przejściowy ku dorosłości, a dzieci potraktowano
jak małych dorosłych.

społecznych, ale również tam brak dzieci powodował trudności – brak rąk do pracy i pomocy w handlu,
rzemiośle czy przy uprawie ziemi.
Z obawą też oczekiwano porodów. Ówczesny poziom higieny i medycyny był bardzo niski. Kobiety
rodziły w domach, najczęściej w asyście akuszerki lub przyuczonej do tego innej kobiety. Bardziej
skomplikowany poród mógł zakończyć się śmiercią zarówno matki, jak i dziecka. Gdy poród przebiegł
pomyślnie, a dziecko było oczekiwane, ojciec okazywał radość z jego narodzin. Niezależnie od warstwy
społecznej większą radość ojcu zawsze sprawiały narodziny syna.

WCZESNE DZIECIŃSTWO
W średniowieczu i czasach nowożytnych rodziło się znacznie więcej dzieci niż obecnie. Trzeba jednak
pamiętać, że ich śmiertelność była wówczas bardzo wysoka. Szacuje się, że w pierwszym roku życia
umierało 35% noworodków, a do piątego roku nie dożywało 55% dzieci. Pełnoletność osiągało niewiele ponad 30% dzieci. Tak duża śmiertelność wynikała zarówno z niskiego poziomu medycyny, jak
i warunków bytowych. Można stwierdzić, że w przeciętnej rodzinie wychowywało się 4–5 dzieci,
które przetrwały najtrudniejszy dla dziecka okres pierwszych pięciu lat. Śmierć dziecka w rodzinie
była traktowana jako coś normalnego, tak samo jak narodziny kolejnego potomka.
Z całą pewnością można w tym miejscu obalić mit mówiący, że w średniowieczu i czasach nowożytnych niewiele interesowano się dziećmi i że były niedostatecznie doglądane przez rodziców. Pierwsze lata życia niezależnie od płci dziecko spędzało w otoczeniu kobiet – matki, piastunek. Ojciec rodziny nie poświęcał zbyt wiele czasu dzieciom, dopóki te nie dorosły. Trzeba jednak pamiętać, że
podlegały one we wszystkich sprawach władzy ojcowskiej.
W XVI i XVII w. nadal przychodziło na świat wiele dzieci, a rodzice poświęcali im coraz więcej
uwagi. Dziecko przestało być anonimowe. W przeciwieństwie do okresu średniowiecza jego śmierć
nie wydawała się już czymś „zwykłym”. Co prawda, w pamiętnikach czy diariuszach możemy odnaleźć
lakoniczne notatki o utracie dziecka, ale nie znaczy to, że nie darzono go uczuciem i jego śmierć
traktowano jako naturalne wydarzenie. Często taki zapis był efektem nieporadności w wyrażaniu
uczuć. Nie każdy przecież potrafił przeżywać śmierć dziecka tak, jak Jan Kochanowski, który poświęcił tej tragedii Treny.
Pozycja dziecka w rodzinie zależała nie tylko od jego płci, ale również od kolejności przychodzenia
na świat. W okresie rozkwitu średniowiecza (ok. XIII w.) upowszechnił się zwyczaj faworyzowania
jednego dziecka. Był to najczęściej najstarszy syn. Ukształtowana wówczas zasada przekazywania
majątku tylko najstarszemu synowi jako spadkobiercy miała zapobiegać rozdrobnieniu ojcowizny. Na
przykład dla szlachty w Kastylii i Aragonii był to jedyny sposób obrony swoich rodów przed schłopieniem. Podział własności ziemskiej pomiędzy wszystkich synów spowodowałby, że nie osiągnęliby oni
dochodów pozwalających na przynależność do stanu szlacheckiego. Co działo się zatem z pozostałymi

Galeh rstiroajów

dawnyc DVD
i oręża na op
Kalejdosk
historii
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Niektóre ważne zagadnienia
• Wartości, które do dzisiaj są uznawane
za ważne, szanowane i stawiane za wzór,
mimo iż od ich ukształtowania minęły
nierzadko tysiące lat.
• Prawa przysługujące kobiecie
i dziecku w różnych epokach.
Podręcznik pozwala spojrzeć z perspektywy człowieka
wyemancypowanego na zjawiska, które zaowocowały
wyzwoleniem z rozmaitych ram i konwenansów
– pozostawiając otwarte pytanie dotyczące oceny
kolejnych rewolucji społeczno-obyczajowych.
AUTORZY: Marcin Markowicz, Olga

Pytlińska, Agata Wyroda
TERMIN WYDANIA: maj 2014 r.
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IV etap edukacyjny, przedmiot uzupełniający
3. Kobieta i mężczyzna, rodzina
Uczeń:
A.3.1. analizuje, na wybranych
przykładach, obrazy miłości, role
kobiety i mężczyzny oraz model
rodziny w Biblii;
A.3.2. analizuje, na wybranych
przykładach, obrazy miłości, role
kobiety i mężczyzny oraz model
rodziny w kulturze starożytnej
Grecji i Rzymu;
B.3.1. wyjaśnia wpływ kultury arabskiej i prowansalskiej na europejski
model miłości dworskiej w średniowieczu i ocenia trwałość tego
modelu;

Tą ikoną oznaczono
odesłania do informacji
w podręczniku
przykładach,
wzory
miłości Ojczysty Panteon i ojczyste spory
B.3.2. opisuje i porównuje miejsce
(np. polis).
s. 14 
romantycznej i analizuje trwałość
dziecka w życiu społecznym
tego wzorca kulturowego;
w średniowieczu, w epoce
D.3.2. wyjaśnia przemiany
nowożytnej oraz w XIX i w XX w.;
życia społecznego sprzyjające
C.3.1. charakteryzuje polską
emancypacji kobiet i przejawy
obyczajowość w epoce
tego procesu;
nowożytnej; analizuje na
E.3.1. analizuje, na wybranych
przykładach ikonograficznych,
przykładach, przemiany
pamiętnikarskich
obyczajowe w świecie zachodnim
i epistolograficznych sarmackie
w XX w., z uwzględnieniem
wzorce zachowań i ocenia
„rewolucji obyczajowej” lat 60.;
trwałość tych wzorców;
E.3.2. analizuje zmiany modelu
C.3.2. analizuje model kształcenia
rodziny w XX w., z uwzględnieniem
polskiego szlachcica w epoce
przemian zaistniałych w życiu
nowożytnej;
społeczeństwa polskiego.
D.3.1. opisuje, na wybranych
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Jak naukowcy

zmieniali losy ludzkości?
LICEUM
I TECHNIKUM

Nauka
Podręcznik poświęcony został historii nauki
od jej starożytnych początków aż po czasy
współczesne. Poprowadzi śmiałków w świat
badań i odkryć naukowych, od czasów
starożytnych po współczesność.

Historia
i społeczeństwo

uczniowie wspólnie z nauczycielem będą
mogli ocenić rolę, jaką odegrali naukowcy
i ich odkrycia czy wynalazki w dziejach
ludzkości.

Nauka

70

XIX wiek

14

PODRĘCZNIK

Ludzie nauki
w XIX w.

PRZYPOMNIJ SOBIE
• Znaczenie pojęć: maszyna parowa, środki masowego przekazu.
• Najważniejsze wynalazki, które umożliwiły rewolucję przemysłową.
• Najważniejsze dzieła XIX-wiecznych wynalazców.

O

dkrycia dziewiętnastowiecznych uczonych okazały się bardzo praktyczne. Ich wynalazki
szybko znajdowały szerokie zastosowanie. Wśród ludzi zapanowała silna wiara w postęp
i możliwości techniki, dlatego ten okres – liczony od lat 40. do schyłku XIX w. – określa się
mianem pozytywizmu (łac. positivus – uzasadniony).

s. 163 

OD DOMOWEJ STACJI BADAWCZEJ DO LABORATORIUM – ROZWÓJ FIZYKI I CHEMII
Prace badawcze zawsze wymagały wysokich nakładów finansowych. W XIX w. ponosili je najpierw
prywatni inwestorzy, a potem także państwa. Rządy łożyły na badania naukowe, gdyż nowinkami
technicznymi były zainteresowane armie – w 2. połowie XIX w. zaczęła się rywalizacja o wpływy
w koloniach, pojawiła się groźba konfliktów zbrojnych, a państwa szukały możliwości zdobycia przewagi technicznej nad przeciwnikiem. Hojnymi sponsorami byli także przedsiębiorcy, zwłaszcza
właściciele fabryk, którzy chętnie wydawali pieniądze na eksperymenty mogące wpłynąć na rozwój
przemysłu. Naukowcy z domowych warsztatów przenieśli się do dobrze wyposażonych laboratoriów.
Pionierską rolę na tym polu odegrał przemysł chemiczny. Subwencjonowany przez osoby prywatne,
liczące na wielkie zyski związane z wynikami badań, szybko wykształcił nowe działy. Zastosowano
nieznane wcześniej technologie przetwarzania produktów węglowych i zaczęto wyrabiać syntetyczne
barwniki, farby oraz lekarstwa. Ruszyła produkcja nawozów
sztucznych i środków owadobójczych, co w efekcie doprowadziło do wzrostu produkcji rolnej.
W 1853 r. Ignacy Łukasiewicz (1822–1882), polski lekarz
ze Lwowa, opracował metodę destylacji ropy naftowej i skonstruował lampę naftową. Wytwarzane z ropy nafta oraz benzyna początkowo służyły tylko do oświetlania i ogrzewania.
Z czasem ropa naftowa awansowała do roli najważniejszego
bogactwa naturalnego na Ziemi, gdyż zaczęła odgrywać wielką rolę w transporcie – jako paliwo do silników spalinowych.

Jeden z pierwszych szybów w Bóbrce (Podkarpacie)

Kolebką górnictwa naftowego – nie tylko polskiego, lecz także światowego –
jest Bóbrka, gdzie w 1854 r. Ignacy Łukasiewicz założył kopalnię ropy naftowej.

Nauka | lekcja 14

71

Ludzie nauki w XIX w.

Alfred Nobel, fotografia z 1885 r.

Maria Skłodowska-Curie, fotografia z 1920 r.

Pod koniec życia uczony, który czuł się odpowiedzialny za
zniszczenia, jakie powodował dynamit, zapisał cały majątek
Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk z przeznaczeniem na
coroczne nagrody jego imienia za największe odkrycia
w dziedzinie nauki i literatury. Po raz pierwszy Nagrody
Nobla przyznano w 1901 r.

Prekursorka badań nad radiochemią, odkrywczyni teorii
promieniotwórczości oraz dwóch nowych pierwiastków –
polonu i radu. Za swoje osiągnięcia dwukrotnie
nagrodzona Nagrodą Nobla: w 1903 r. w dziedzinie fizyki,
a w 1911 r. w dziedzinie chemii. Do dzisiaj jest jedyną
kobietą dwukrotnie uhonorowaną tą nagrodą.

W 1869 r. Dmitrij Mendelejew (1834–1907) sformułował prawo okresowości pierwiastków chemicznych i opracował układ okresowy pierwiastków, w którym zostawił puste miejsca na pierwiastki wówczas
jeszcze nieznane. Zainspirował tym samym kolegów chemików i fizyków do dalszych poszukiwań
naukowych. W 1896 r. Francuz Antoine Henri Becquerel (czytaj: antłan ąri bekerel; 1852–1908) odkrył
zjawisko promieniotwórczości, a dwa lata później zidentyfikowano dwa pierwiastki promieniotwórcze: polon i rad. Dokonali tego małżonkowie Pierre Curie (czytaj: pier kiri; 1859–1906) i Polka Maria
Skłodowska-Curie (1867–1934). Dwaj inni nasi rodacy: Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski jako
pierwsi na świecie dokonali w 1883 r. skroplenia tlenu i azotu. W 1900 r. Niemiec Max Planck (czytaj:
maks plank, 1858–1947) zaprezentował światu swoją – klasyczną już dziś – teorię kwantów*.
W 1867 r. Alfred Nobel (1833–1896), szwedzki chemik i przemysłowiec, opatentował dynamit – materiał wybuchowy stanowiący mieszankę nitrogliceryny (75 proc.) i ziemi okrzemkowej (25 proc.).
Dynamit miał służyć do wysadzania w powietrze skał przy budowie dróg, szybko jednak uczyniono
z niego śmiercionośną broń. Stało się tak wbrew przewidywaniom Nobla, który zakładał, że tak niebezpieczny wynalazek zniechęci ludzi do prowadzenia wojen. Dynamit przyniósł Noblowi gigantyczne
zyski, które przemysłowiec jeszcze pomnożył, gdy opracował 355 kolejnych wynalazków, takich jak
sztuczny jedwab, sztuczna skóra, syntetyczny kauczuk.
W 1839 r. francuski malarz Louis Jacques Mande Daguerre (czytaj: lui żak mąde dager; 1787–1851)
zaprezentował urządzenie służące do utrwalania obrazów na płycie miedzianej pokrytej srebrem.
Wynalazek ten rozpoczął rozwój fotografii, która zrewolucjonizowała wiele dziedzin życia społecznego,
np. sposób przekazywania informacji. Miała też znaczny wpływ na sztukę.

WYGRAĆ Z CHOROBĄ
Wielkie zmiany nastąpiły w medycynie. Wiązało się to z odkryciem bakterii i powstaniem bakteriologii – kolejnej nowej dziedziny nauki, która pojawiła się w XIX w. Do jej czołowych przedstawicieli
można zaliczyć Francuza Ludwika Pasteura (czytaj: pastera; 1822–1895), odkrywcę szczepionki
» Kwant (łac. quantum – ile) – najmniejsza porcja, o jaką może się zmienić dana wielkość fizyczna; mówimy o kwantach
energii, momentu pędu czy strumienia magnetycznego.

 s. 165
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Niektóre ważne zagadnienia
• Kształtowanie się idei uniwersytetu
w średniowiecznej Europie.
• Dzieje rozmaitych wynalazków,
które wpłynęły na losy ludzkości.
• Teorie ﬁlozoﬁczne, socjologiczne
i polityczne, które ukształtowały się
na przestrzeni setek lat, wraz z ich
praktycznymi zastosowaniami
we współczesnym świecie.
• Najwybitniejsi ludzie nauki
w poszczególnych epokach
historycznych.
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17 Nauka drugiej połowy XX w.
16
Nauka a utylitaryzm. Świat wiedzy w dwudziestoleciu międzywojennym
18
17 Przemiany życia społecznego w XX w. w ujęciu socjologicznym

TERMIN WYDANIA: maj 2014 r.

Nauka drugiej połowy XX w.

SPODZIEWANY TERMIN APROBATY: marzec 2014 r.
OBJĘTOŚĆ: 104 strony
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Tą ikoną oznaczono odesłania do informacji w podręczniku Ojczysty Panteon i ojczyste spory
(np. Aleksander Wielki  ).
Tą ikoną oznaczono odesłania do informacji w podręczniku Ojczysty Panteon i ojczyste spory
(np. Aleksander Wielki  ).

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
IV etap edukacyjny, przedmiot uzupełniający
4. Nauka. Uczeń:
A.4.1. charakteryzuje dorobek
nauki greckiej w zakresie filozofii,
geometrii, fizyki, astronomii
i medycyny;
A.4.2. wyjaśnia antyczne korzenie
współczesnych dyscyplin naukowych;
B.4.1. opisuje genezę uniwersytetu
i jego organizację;
B.4.2. wyjaśnia przyczyny trwałości

idei uniwersyteckiej;
C.4.1. opisuje funkcjonowanie
nowożytnej republiki uczonych
(republiques des lettres); charakteryzuje instytucje nowożytnej
nauki (akademia, encyklopedia);
C.4.2. ocenia dziedzictwo
oświeceniowego racjonalizmu
w świecie współczesnym;
D.4.1. charakteryzuje XIX-wieczną
fascynację „postępem”;

D.4.2. charakteryzuje konsekwencje darwinizmu i teorii psychoanalizy w naukach społecznych
i refleksji etycznej w XIX i XX w.;
E.4.1. analizuje wybrane interpretacje socjologiczne odnoszące się
do przemian życia społecznego
w XX w.;
E.4.2. przedstawia współczesne
spory etyczne wokół uprawnień
i granic poznawczych nauki.
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Swojskość i obcość
Pracując z tym podręcznikiem, uczeń
dowie się m.in., kim byli barbarzyńcy,
jak w okresie średniowiecza „swoich”
i „obcych” postrzegali mieszkańcy
europy, a jak muzułmanie walczący
z krzyżowcami. Będzie mógł ocenić
zjawisko tolerancji na tle różnych
epok i odnieść się do problemów
współczesnych wielokulturowych
społeczeństw jednoczącej się europy.

Swojskość i obcość

PODRĘCZNIK
78

XX wiek

16

II Rzeczpospolita –
państwo
wielu kultur

PRZYPOMNIJ SOBIE
• Podziały narodowościowe i wyznaniowe w społeczeństwie
przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.

O

drodzone w 1918 r. państwo polskie – podobnie jak jego poprzedniczka, przedrozbiorowa
Rzeczpospolita – było zamieszkane przez wiele grup narodowościowych i wyznaniowych.
Wielonarodowość kraju odbijała się w jego bogatej i zróżnicowanej kulturze, była jednak
również przyczyną rozmaitych tarć oraz konfliktów społecznych i etnicznych.

STRUKTURA NARODOWOŚCIOWA I WYZNANIOWA
Po ostatecznym ukształtowaniu się granic odrodzonej Polski jej terytorium zamieszkiwało niewiele
ponad 27 mln ludności. Według spisu powszechnego z 1921 r. w strukturze narodowościowej II Rzeczypospolitej zdecydowanie przeważali Polacy, których odsetek szacuje się na ok. 69%. Ponad 30%
stanowiły inne niż polska grupy narodowościowe (patrz: diagram na s. 81). Byli to przede wszystkim
Ukraińcy, Żydzi, Białorusini, Niemcy, a także drobniejsze grupy, których odsetek łącznie nie przekraczał 2%, w tym Litwini, Czesi, Słowacy, Romowie (Cyganie), Rosjanie oraz spolonizowani w dużej
mierze Ormianie, Karaimi i Tatarzy. Polacy w zdecydowanej większości przeważali w zachodnich
i centralnych województwach kraju, natomiast największy odsetek mniejszości narodowych, przede
wszystkim białoruskiej i ukraińskiej, zamieszkiwał na wschodzie państwa (patrz: mapa na s. 81).
Podział narodowościowy społeczeństwa międzywojennej Polski znajdował odbicie również w wyznaniowym zróżnicowaniu jej obywateli. Większość osób narodowości polskiej, wedlug spisu z 1921 r.,
stanowili wierni Kościoła rzymskokatolickiego – ok. 64% społeczeństwa. Kolejne grupy wyznaniowe
to grekokatolicy (ok. 12%) i prawosławni (ok. 11%). Wierni tych wyznań zamieszkiwali przede wszystkim wschodnie województwa i reprezentowali głównie narodowości ukraińską i białoruską. Dużą
grupę religijną (ok. 10%) tworzyli żydowscy wyznawcy judaizmu. Niewielki odsetek społeczeństwa
II Rzeczypospolitej (w tym znaczna część mniejszości niemieckiej) deklarował się jako wierni różnych
Kościołów protestanckich (ok. 3%). Mniej niż 1% obywateli stanowili wyznawcy islamu i innych
religii niechrześcijańskich oraz ateiści i bezwyznaniowcy.

s. 189 

s. 184 

79

II Rzeczpospolita...

SYTUACJA PRAWNA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH
Podczas paryskiej konferencji pokojowej (1919 r.) Polska została zmuszona do przyjęcia tzw. małego
traktatu wersalskiego, narzuconego mniejszym państwom europejskim przez zwycięskie mocarstwa.
Zobowiązywał on Rzeczpospolitą i innych sygnatariuszy do przestrzegania praw mniejszości narodowych żyjących na ich terytoriach. Również w konstytucji marcowej z 1921 r. gwarantowano pełnię
praw obywatelskich wszystkim obywatelom niezależnie od narodowości i wyznania oraz zakazywano stosowania jakichkolwiek form dyskryminacji wobec mniejszości narodowych. Zapisy konstytucyjne dawały też mniejszościom swobodę rozwoju języka i kultury oraz prowadzenia działalności
Swojskość i obcość | lekcja 16

Ukraińska delegacja na uroczystościach
imieninowych Józefa Piłsudskiego, 1929 r.

Część polityków ukraińskich w II Rzeczypospolitej
decydowała się na współpracę z polskimi władzami.
Przykładowo Bazyli Sehejda (na fotografii w środku
w dolnym rzędzie) wszedł w skład sanacyjnego
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR).
Na fotografii widoczni są także przedstawiciele chłopów
ukraińskich (w tradycyjnych ludowych strojach).

społecznej i oświatowej. Prawa mniejszości narodowych zostały potwierdzone także w konstytucji
kwietniowej z 1935 r.
Nieco inaczej kształtowała się jednak codzienna rzeczywistość. W pierwszym okresie po odzyskaniu
niepodległości polskie władze prowadziły umiarkowaną politykę asymilacji* narodowej mniejszości
słowiańskich – Ukraińców i Białorusinów. Próby ich polonizacji zakończyły się jednak niepowodzeniem,
gdyż mniejszości te nie przyjęły ani kultury, ani języka polskiego. Po przewrocie majowym i objęciu
władzy przez obóz sanacyjny wobec mniejszości stosowano natomiast politykę asymilacji państwowej.
Polegała ona na kształtowaniu poczucia wspólnoty państwowej (prawno-politycznej) wszystkich obywateli z poszanowaniem odrębności kulturowych i wyznaniowych różnych grup. Ten kierunek polityki państwa także nie przyniósł spodziewanych efektów. Zwłaszcza mniejszości słowiańskie nie poczuwały się do lojalności wobec państwa i odpowiedzialności za jego losy, a próby wychowania młodzieży
w duchu asymilacji traktowały jako sprzeczne z własnym interesem narodowym.
W polityce władz polskich w stosunku do mniejszości narodowych zabrakło woli kompromisu oraz
zrozumienia interesów różnych stron. Polityka rządzących podporządkowana była bowiem polskiej
racji stanu, której nie wiązano z szeroko rozumianym wspieraniem mniejszości narodowych. Nie
oznaczało to jednak, że poszczególne grupy narodowościowe w ogóle nie miały możliwości rozwijania
swej kultury. Działały tworzone przez nie legalne instytucje oświatowe, kulturalne, gospodarcze czy
wydawnicze (publikujące prasę i książki w językach mniejszości), a także partie polityczne, których
reprezentanci zasiadali w parlamencie.

UKRAIŃCY
Najtrudniej układały się relacje polsko-ukraińskie. Społeczność Ukraińców w Polsce tworzyli przede
wszystkim chłopi oraz nieliczne grupy drobnomieszczaństwa i inteligencji. Głównym źródłem konfliktu było dążenie Ukraińców do utworzenia niepodległego państwa.
Przez cały okres międzywojenny polskie władze ograniczały rozwój ukraińskiego szkolnictwa.
Z 3 tys. szkół powszechnych, w których w 1922 r. nauczanie odbywało się w języku ukraińskim, do
1939 r. przetrwało niewiele ponad 400. Istniało natomiast ok. 3 tys. szkół dwujęzycznych, w których
jednak promowano polskość, co wywoływałoy protesty ze strony Ukraińców. Nie doczekali się też
Ukraińcy własnego uniwersytetu, gdyż rząd nie chciał otworzyć takiej placówki naukowej we Lwowie,
a społeczność ukraińska nie zaakceptowała pomysłu, aby uczelnię zorganizować w innym mieście.
Coraz więcej młodzieży ukraińskiej studiowało poza granicami Polski i zasilało szeregi ukraińskiej
warstwy inteligenckiej. Mimo różnych trudności powstały ukraińskie instytucje wydawnicze czy kulturalno-oświatowe, jak Towarzystwo Naukowe im. Tarasa Szewczenki we Lwowie czy państwowy
Ukraiński Instytut Naukowy w Warszawie. Działały też organizacje spółdzielcze tworzone przez
Ukraińców. Wszystkie te inicjatywy przyczyniały się do rozwoju świadomości narodowej wśród ukraińskiej ludności wiejskiej. Świadomość ta nabierała jednak coraz bardziej antypolskiego charakteru.

 s. 195

 s. 191

Rozkładyi plany
matneikrowiaełwuKlubie

» Asymilacja (łac. assimilatio – podobieństwo) – w naukach społecznych termin oznaczający przystosowanie się do życia
w obcej grupie, związane z przejęciem jej obyczajów, języka, poczucia tożsamości, kultury lub innych cech,
albo wchłonięcie pewnej obcej grupy przez inną zbiorowość.
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Nauczyciela
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Swojskość i obcość
Spis treści

Niektóre ważne zagadnienia
• Narodziny kultury grecko-rzymskiej;
kontakty Greków i Rzymian z ludami
uznawanymi przez nich za barbarzyńskie.
• Sposób postrzegania „swoich” i „obcych”
w okresie średniowiecza – z perspektywy
chrześcijańskich Europejczyków, ale także
muzułmanina walczącego z krzyżowcami.
• Zjawisko tolerancji, nie tylko
we współczesnym, ale również
historycznym ujęciu.

3

S TA R OŻ YTNOŚ Ć
1

Grecy – pierwsi Europejczycy

4

2

Mężny barbarzyńca – kulturalny Rzymianin

9
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3

Barbarzyńskie królestwa

14

4

Chrześcijanie, heretycy i poganie

19

5

W czasach krucjat

24

6

Lud bez państwa. Żydzi w Europie średniowiecznej

29

NOWOŻYTNOŚĆ

• Krytyczna analiza problemów
nacjonalizmu i rasizmu, ich wpływu
na społeczeństwa zarówno XIX i początków
XX w., jak i przełomu XX i XXI stulecia.

7

Mozaika etniczna Rzeczypospolitej

8

Nowożytna idea tolerancji

41

9

Stary i Nowy Świat

46

34

10 Europejczyk – misjonarz i konkwistador

51

11 „Dzikie ludy” w oczach europejskich myślicieli

57

12 Sprawdź, co już umiesz

Swoi i obcy. Od helleńskiej wspólnoty do Rzeczypospolitej wielu narodów

61

XI X WI EK

AUTOR: Marcin Markowicz, Olga Pytlińska,

Agata Wyroda

13 Kolonializm, imperializm i rasizm w XIX w.

63

14 Literacki obraz „dzikiego człowieka”

68

15 Ruchy narodowe XIX stulecia

72

TERMIN WYDANIA: maj 2014 r.

XX WI EK

SPODZIEWANY TERMIN APROBATY: marzec 2014 r.
OBJĘTOŚĆ: 104 strony

16 II Rzeczpospolita – państwo wielu kultur
17 Różne oblicza nacjonalizmu i rasizmu

85

E-book

18 U źródeł współczesnej wielokulturowości

91

Obejrzyj fragment podręcznika na wsip.pl

19 Wielokulturowość – tolerancja i konflikt

96

20 Sprawdź, co już umiesz

78

Swoi i obcy. Od kolonializmu do wielokulturowości

101

Indeks osób

103

Źródła ilustracji i fotografii

104

Tą ikoną oznaczono odesłania do informacji w podręczniku Ojczysty Panteon i ojczyste spory

(np. zakon krzyżacki ). I SPOŁECZEŃSTWO
PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA
s. 58 



IV etap edukacyjny, przedmiot uzupełniający
5. Swojskość i obcość. Uczeń:
A.5.1. opisuje greckie i rzymskie
pojęcia barbarzyńcy; charakteryzuje, na wybranych przykładach,
kontakty Greków i Rzymian
z ludami uważanymi przez nich
za barbarzyńców;
A.5.2. wyjaśnia na przykładach
starożytnych Greków i Rzymian
fenomen uznawania własnej kultury za kulturę prawdziwie ludzką;
B.5.1. wyjaśnia genezę i konsekwencje antyjudaizmu w średnio-

wiecznej Europie;
B.5.2. analizuje, na wybranych
przykładach, postrzeganie swojskości i obcości w okresie krucjat;
C.5.1. charakteryzuje i ocenia
postawy Europejczyków wobec
mieszkańców zdobywanych
i odkrywanych ziem w epoce
nowożytnej;
C.5.2. wyjaśnia różnice między
oświeceniową koncepcją tolerancji a współczesnym rozumieniem
tego pojęcia;

D.5.1. charakteryzuje obecność
mitu „szlachetnego dzikusa” w literaturze epoki, opisuje europejskie wyobrażenia o mieszkańcach
innych kontynentów przedstawione w literaturze przygodowej;
D.5.2. charakteryzuje i ocenia idee
nacjonalizmu i rasizmu w XIX w.;
E.5.1. analizuje wielokulturowość
społeczeństwa II Rzeczypospolitej;
E.5.2. analizuje, na wybranych
przykładach, współczesne społeczeństwa wielokulturowe.
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Gospodarka
Podręcznik w zwięzłej formie ukazuje
dzieje gospodarcze świata,
koncentrując się na mechanizmach
rządzących obrotem pieniądza
i towarów. uczeń zapozna się z różnymi
teoriami ekonomicznymi i związanymi
z nimi modelami gospodarki
(rynkowej, centralnie sterowanej),
aby móc sformułować własną opinię
na temat ich wad i zalet.

Gospodarka

PODRĘCZNIK
54

XIX wiek

11

Przewrót techniczny w przemyśle włókienniczym
w Wielkiej Brytanii

Pierwsza rewolucja
przemysłowa i jej
znaczenie

PRZYPOMNIJ SOBIE
• Sytuację gospodarczą Anglii w XVI–XVII w. i jej politykę kolonialną.
• Zasady polityki merkantylistycznej.
Od połowy XVIII w. w gospodarce miały miejsce wydarzenia, które przeszły do historii pod nazwą
rewolucji przemysłowej. Przede wszystkim nastąpił przełom techniczny w produkcji przemysłowej,
polegający na przejściu od produkcji ręcznej do produkcji za pomocą maszyn, czyli do mechanizacji
produkcji. Rewolucja przemysłowa pociągnęła też za sobą zmiany w strukturze społecznej, a mianowicie przejście od społeczeństwa wiejskiego do społeczeństwa przemysłowego, w którym bardzo
liczną grupą społeczną byli przedstawiciele proletariatu przemysłowego – robotnicy.

PRZYCZYNY REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ
Pierwszym krajem, w którym miała miejsce rewolucja przemysłowa, była Wielka Brytania. Do połowy
XVIII stulecia znajdowała się ona mniej więcej na tym samym poziomie rozwoju gospodarczego, co
inne państwa Europy Zachodniej. Jednak w połowie XVIII w. pojawiło się tam wiele czynników, które
przyspieszyły rozwój gospodarczy i doprowadziły do wybuchu rewolucji przemysłowej. Istotne znaczenie miała długa tradycja produkcji rzemieślniczej, nakładczej i manufakturowej. Duży procent mieszkańców Wysp Brytyjskich utrzymywał się właśnie z produkcji dóbr, a nie z rolnictwa. Ludzie ci mieli już
wyrobioną wysoką kulturę techniczną i potrafili wprowadzać w życie innowacje technologiczne. Innym
ważnym czynnikiem było istnienie w kraju znacznych
kapitałów zgromadzonych w poprzednich dziesięcioleciach przez kupców, wielkich posiadaczy ziemskich
i nakładców w wyniku pierwotnej akumulacji kapitału. Trzeba także pamiętać, że dzięki rewolucji agrarnej
rolnictwo stało się wydajniejsze, a do pracy na roli
potrzeba było mniej osób. Do miast trafiało zatem
więcej żywności, a jednocześnie wielu mieszkańców
wsi musiało się przenieść do miast, gdyż na wsiach
nie znajdowali już zajęcia. Ludzie ci mogli w każdej
chwili podjąć pracę w nowo powstających fabrykach.
Rozwijał się również rynek zbytu na towary przemysłowe obejmujący bogacącą się wieś i robotników
otrzymujących stałe wynagrodzenie za pracę. Ogromnym rynkiem zbytu dla towarów wytwarzanych w brytyjskich fabrykach stały się też zamorskie kolonie.
Ośrodki przemysłowe w Wielkiej Brytanii w XVIII w.
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Pierwsza rewolucja przemysłowa i jej znaczenie
Kolejnym elementem, który zadecydował
Ilość bawełny
Liczba
o rewolucji w przemyśle, był znaczny poLiczba
importowanej
mechanicznych
Lata
mechanicznych
stęp w nauce i technice, który zawdzięczado Anglii
warsztatów
wrzecion
no nie tylko naukowcom, ale też genial(w tonach)
tkackich
nym samoukom. Wyniki ich prac chronił
1760
1000
–
–
system patentów strzeżonych przez spe1780
4000
20 000
–
cjalne biura patentowe. Z powodzeniem
1800
40 000
1 500 000
200
rozwijały się fizyka, chemia i mechanika.
1820
80 000
5 000 000
14 000
W Anglii surowce niezbędne do produkcji
1840
240 000
16 000 000
150 000
przemysłowej były łatwo dostępne. Co
Źródło: J. Szpak, Historia gospodarcza powszechna, Warszawa 1999, s. 105.
prawda angielskie lasy już w poprzednich
stuleciach zostały całkowicie wykarczowane na potrzeby szkutnictwa i hutnictwa, ale pod dostatkiem
było węgla kamiennego (i powstającego z niego koksu), rud żelaza oraz wełny. Do angielskich fabryk
trafiała też sprowadzana z kolonii bawełna. Rozwojowi przemysłu sprzyjał panujący w Wielkiej Brytanii
pokój, stabilny system polityczny oraz rozwinięte instytucje niezbędne do właściwego funkcjonowania
gospodarki: banki i firmy ubezpieczeniowe. Wielka Brytania miała również dobrze rozwiniętą infrastrukturę, z siecią dróg lądowych i kanałów żeglownych; dysponowała też potężną flotą handlową. Wszystkie
te czynniki mogłyby jednak nie doprowadzić do rewolucji przemysłowej, gdyby zabrakło innowacji
technicznych w produkcji, które w Wielkiej Brytanii zaczęto wprowadzać już XVIII w.

PRZEMIANY TECHNOLOGICZNE
Pierwsze przemiany technologiczne nastąpiły w przemyśle włókienniczym. Dzięki nim produkcja
tkanin bawełnianych w Wielkiej Brytanii wzrosła wielokrotnie, a wszystkie procesy produkcyjne zostały zmechanizowane.
Kolejnym sektorem produkcji, do którego zawitała rewolucja przemysłowa, było hutnictwo i obróbka
żelaza. Do XVIII w. w Wielkiej Brytanii używane wcześniej dymarki zastępowano wielkimi piecami.
Nadal jednak do wytopu żelaza używano węgla drzewnego. Stanowiło to bardzo poważną przeszkodę
w rozwoju przemysłu hutniczego, gdyż na Wyspach Brytyjskich brakowało drewna. Ponieważ jednak
żelazo było surowcem strategicznym, Anglicy szukali sposobów użycia węgla w procesie wytopu żelaza.
W 1735 r. Abraham Darby wykorzystał do tego koks, który przyspieszył i ułatwił wytop surówki. Następni inżynierowie skupili się na poszukiwaniu sposobów produkcji jak najlepszych gatunków żelaza
– przede wszystkim stali.. W wyniku ich prac powstały w II połowie XIX w. tzw. piece martenowskie.
Odlewnia żelaza
w La Houilles
we Francji,
ilustracja
z 1850 r.
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S TA R OŻ YTNOŚ Ć

Niektóre ważne zagadnienia
• Zmiana zasad wymiany handlowej,
począwszy od czasów najdawniejszych.
• Rewolucyjne znaczenie pojawienia się
najpierw pieniądza, a następnie
rozmaitych instytucji ważnych
dla rozwoju gospodarki kapitalistycznej,
takich jak banki czy giełdy.
• Problem kredytowania przedsięwzięć
– ich pozytywna strona, ale też moralne
wątpliwości towarzyszące tego typu
działaniom w okresie średniowiecza.
• Zasady funkcjonowania państwa
opiekuńczego.
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Gospodarka w starożytnej Grecji
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IV etap edukacyjny, przedmiot uzupełniający
6. Gospodarka. Uczeń:
A.6.1. opisuje formy wymiany
handlowej w świecie starożytnym;
A.6.2. opisuje początki pieniądza
i wyjaśnia konsekwencje pojawienia się pieniądza w obrocie
handlowym;
B.6.1. opisuje różne formy kredytowania przedsięwzięć handlowych
(i innych) w starożytności, średniowieczu i nowożytności; wyjaśnia
niezbędność kredytu dla funkcjonowania gospodarki rynkowej;
B.6.2. wyjaśnia stosunek Kościoła
do bogactwa i bogacenia się
w średniowieczu;

C.6.1. opisuje instytucje ważne
dla rozwoju gospodarki kapitalistycznej (np. bank, giełdę, weksel); charakteryzuje ponadregionalne więzi gospodarcze w epoce
nowożytnej;
C.6.2. wyjaśnia genezę gospodarki
kapitalistycznej w Europie i ocenia
rolę, jaką odegrał kapitalizm w zapewnieniu Europie pierwszeństwa
w nowożytnym świecie;
D.6.1. charakteryzuje gospodarkę
kapitalistyczną w XIX w.; opisuje
miasto przemysłowe; wyjaśnia
znaczenie kwestii robotniczej;
D.6.2. charakteryzuje poglądy

entuzjastów kapitalizmu oraz
przedstawia krytyczne opinie
na temat gospodarki kapitalistycznej w XIX w.; wyjaśnia
główne założenia marksowskiej
teorii ekonomicznej;
E.6.1. charakteryzuje gospodarkę
realnego socjalizmu i jej konsekwencje;
E.6.2. wyjaśnia, czym jest państwo
opiekuńcze, i opisuje jego genezę;
opisuje kilka odmiennych przykładów współczesnych państw opiekuńczych; przedstawia argumenty
w sporze o efektywność i sprawiedliwość państwa opiekuńczego.
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Do lekcji

Przed nowym rokiem
zapraszamy do złożenia deklaracji wyboru
podręcznika wsiP
na nauczycieli, którzy zdecydują się na pracę
z naszymi podręcznikami, czekają bezpłatne
zestawy: podręcznik Ojczysty Panteon...,
poradnik, dVd Kalejdoskop historii z materiałami
multimedialnymi, a do pracy z kolejnymi
wątkami – pozostałe podręczniki
i multibook. nauczycielom zapewniamy
też dostęp do pomocy metodycznych
w internetowym Klubie nauczyciela,
m.in. scenariuszy lekcji, sprawdzianów,
rozkładów materiału i planów
wynikowych.
deklarację można złożyć
telefonicznie pod numerem
801 220 555
lub przesłać w tradycyjnej formie:
• pocztą – WSiP, dział Baz danych,
al. Jerozolimskie 96, 00-807
Warszawa;
• faksem – tel. 22 576 25 79;
• mailem – wsip@wsip.com.pl.
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LICEUM I TECHNIKUM
LICEUM I TECHNIKUM

Historia
i społeczeństwo
Elektroniczny podręcznik nauczyciela
Aby korzystać z multibooka, wystarczy włożyć płytę do napędu CD-ROM,
program uruchomi się automatycznie.

∙ Język, komunikacja i media
∙ Kobieta i mężczyzna, rodzina
∙ Nauka
∙ Swojskość i obcość
∙ Gospodarka

Wymagania systemowe i sprzętowe

e-deklaracja
mogą też Państwo skorzystać
z e-deklaracji na stronie wsip.pl.
to prosty i wygodny sposób
wyboru podręczników,
zajmujący zaledwie
kilka minut.
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PC
• procesor Pentium III 1,4 GHz • pamięć RAM 1 GB
(dla XP min. 512 MB) • karta graficzna o rozdzielczości
min. 1024 × 768 • karta dźwiękowa, głośniki • napęd
CD-ROM • HDD 500 MB wolnego miejsca na dysku
• system operacyjny Windows XP/Vista/7/8

MACINTOSH
• procesor Intel® • pamięć RAM 1 GB • 350 MB
wolnego miejsca na dysku twardym • karta
graficzna o rozdzielczości 1024 × 768 • napęd
CD-ROM • system operacyjny Mac OS X 10.6.4,
10.7.2 lub 10.8

Do poprawnego odtwarzania multibooka wymagane jest następujące oprogramowanie:
przeglądarka (rekomendujemy – Firefox, Safari, Internet Explorer 9 i wyżej, Google Chrome),
Adobe Reader X, Adobe Flash Player 11

Dobry ik
podręcznwa.
to podstaaje
WSiP dej
więc
Pomoc techniczna: pomocmult@wsip.com.pl
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oraz podręczniki do wszystkich pozostałych
wątków tematycznych: ciekawe, obiektywne,
każdy z mnóstwem materiałów zachęcających
do dyskusji. Dlatego warto wybrać WSiP!
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