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Zeszyt ćwiczeń przeznaczony jest dla uczniów klasy I szkoły średniej, którzy chcieliby 

zdawać maturę dwujęzyczną z historii, uczęszczają do klas dwujęzycznych lub też są zainte-
resowani poznaniem fachowego słownictwa historycznego w języku niemieckim.  

Zeszyt ten ma służyć przede wszystkim uczniom do ćwiczenia i utrwalania zdobytej wie-
dzy. Zadania zostały napisane w oparciu o standardy maturalne z historii powszechnej i są 
przeznaczone dla klasy pierwszej i obejmują dwie epoki: Starożytność i Średniowiecze.  

Pisząc poniższy skrypt brałyśmy pod uwagę następujące warunki pracy  
• Praca w klasach ponad trzydziestoosobowych.  
• Jedna lub dwie godziny tygodniowo - w tym minimum jedna godzina w podziale na 

grupy.  
Podstawową trudnością w pracy z klasami dwujęzycznymi jest zbyt mała ilość godzin 

w cyklu nauczania. Uczniowie muszą nie tylko poznać historię, zostać przygotowani do pol-
skiej matury, ale także umieć posługiwać się słownictwem historycznym w języku niemiec-
kim. 

Jeżeli chodzi o metody pracy, to proponujemy różne formy jej organizacji. Ćwiczenia za-
warte w zeszycie mogą być wykonywane jako samodzielna praca ucznia na lekcji, jako praca 
domowa, albo wykonanie trudniejszych zadań w parach pod kierunkiem nauczyciela. 

Skrypt obejmuje materiał historii powszechnej i odpowiada programowi nauczania nr 
DKOS-4015-147/02 w polskich liceach. Jest on bogatszy jedynie o pewnie elementy historii 
Niemiec np. niemieckie rody cesarskie w średniowieczu. 

Zeszyt ma układ chronologiczny, dzięki czemu uczeń będzie mógł systematycznie praco-
wać i utrwalać materiał poznany na lekcji. W zeszycie znajdują się ćwiczenia o zróżnicowa-
nym stopniu trudności, wymagające rozmaitych form pracy. Zróżnicowanie zadań pod 
względem formy i stopnia trudności ma ułatwić rozumienie czasu w kategoriach historycz-
nych, oraz służyć rozwijaniu umiejętności porównywania, wartościowania czy operowania 
pojęciami historycznymi. 

Wiele miejsca w zeszycie zajmują źródła historyczne, nie tylko teksty źródłowe ale także 
mapy, karykatury, czy zestawienia statystyczny. Towarzyszące im pytania i polecenia mają 
pomóc w analizie i zrozumieniu przedstawionego materiału źródłowego. 

Zgodnie z założeniami programu skrypt przeznaczony jest dla klas, które w cyklu naucza-
nia będą miały sześć godzin historii. Nasza propozycja dla nauczycieli w związku z tymi ze-
szytami polega przede wszystkim na tym, aby więcej odpowiedzialności za naukę przenieść 
na ucznia. Nie mniej jednak nauczyciel powinien być zobligowany do systematycznej kontro-
li postępów swoich uczniów np. w postaci kartkówek lub ustnych wypowiedzi. W przypadku 
dłuższych wypowiedzi pisemnych wskazana byłaby pomoc nauczyciela germanisty. 

Zgodnie z naszymi założeniami ćwiczenia mają pozwolić uczniowi przygotować się do ma-
tury dwujęzycznej z historii. Proponujemy w związku z tym zadania do wszystkich trzech 
standardów maturalnych z historii powszechnej. 

Na końcu zeszytu ćwiczeń znajduje się zestaw odpowiedzi, który pozwoli uczniowi skon-
trolować prawidłowość jego przemyśleń.  
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