
Wymogi dotyczące egzaminu z Historii XX wieku (1914-1991) na poziomie A i B 
 
 
Egzamin poziomu A  
 
 
Obowiązuje znajomość  podręczników akademickich historii XX w. Polski i powszechnej 
(lista poniżej). 
 
Znajomość 10 opracowań monograficznych (wyłącznie o charakterze naukowym - z aparatem 
naukowym)  lub publikacji źródłowych ustalonych z egzaminatorem. W tym: 
 
 

• 5 pozycji z zakresu historii Polski w latach 1914-1991 
• 5 pozycji z zakresu historii powszechnej w latach 1914-1991. 

 
 
Uwaga! 
Lista opracowań monograficznych lub publikacji źródłowych każdorazowo do uzgodnienia z 
egzaminatorem. 
 
Co najmniej jedna z 10  pozycji powinna być w języku obcym (angielskim, hiszpańskim, 
francuskim, portugalskim, włoskim lub rosyjskim). 
 
Wymagania egzaminacyjne: 
 
Podczas egzaminu na poziomie A wymagana jest od studentów: 
 

• na podstawie podręczników znajomość epoki w zakresie podręczników akademickich; 
znajomość podstawowej faktografii, a także zrozumienie związków przyczynowo-
skutkowych poszczególnych wydarzeń i procesów historycznych (także jeśli chodzi o 
dzieje pozaeuropejskie); umiejętność umiejscowienia dziejów Polski w kontekście 
historii powszechnej w całym obowiązującym na egzaminie okresie; 

 
• jeśli chodzi o monografie naukowe obowiązuje znajomość i zrozumienie treści 

przeczytanych opracowań, umiejętność przedstawienia ich zasadniczych tez 
badawczych, orientacja na temat ich bazy źródłowej, znajomość  konstrukcji pracy i 
metod badawczych zastosowanych w przeczytanych pracach.  

 
• jeśli chodzi o publikacje źródłowe  obowiązuje znajomość ich treści, kryteriów doboru 

źródeł, ustosunkować się do sposobu ich naukowego opracowania. W przypadku 
wspomnień i dzienników, student powinien posiadać wiadomości o biogramie autora.  

 
 
Egzamin poziomu B 
 
Obowiązuje znajomość  podręczników akademickich historii XX w. Polski i powszechnej 
(lista poniżej). 
 
 



Wymagania egzaminacyjne: 
 
Podczas egzaminu na poziomie B wymagana jest od studentów: 
 

• na podstawie podręczników znajomość epoki w zakresie podręczników akademickich; 
znajomość podstawowej faktografii, a także zrozumienie związków przyczynowo-
skutkowych poszczególnych wydarzeń i procesów historycznych (także jeśli chodzi o 
dzieje pozaeuropejskie); umiejętność umiejscowienia dziejów Polski w kontekście 
historii powszechnej w całym obowiązującym na egzaminie okresie. 

 
 
Lista podręczników do egzaminów na poziomie A lub B (do wyboru): 
 
 
Historia Polski:  
 

• Ryszard Kaczmarek „Historia Polski 1914 – 1989”, PWN, Warszawa 2010; 
• Wojciech Roszkowski "Najnowsza historia Polski", t. 1 - 3, Warszawa 2003 i 

późniejsze; 
• Czesław Brzoza, Andrzej L. Sowa "Wielka Historia Polski", t. 5, Kraków Warszawa 

2005 (i późniejsze), ew. Czesław Brzoza, Andrzej L. Sowa " Historia Polski 1918-
1945", Kraków 2009 lub in. (w tym ostatnim wypadku proszę o uzupełnienie 
brakujących okresów z innego podręcznika). 

 
 
Historia Powszechna:  
 

• Jakub Tyszkiewicz, Edward Czapiewski „Historia powszechna. Wiek XX”, PWN, 
Warszawa 2010; 

• "Historia polityczna świata XX wieku 1901 - 1945", pod red. Marka Bankowicza, 
Kraków 2004 w tym ostatnim wypadku proszę o uzupełnienie brakujących okresów z 
innego podręcznika); 

• "Historia polityczna świata XX wieku 1945 - 2000", pod red. M. Bankowicza, 
Kraków 2004 (w tym ostatnim wypadku proszę o uzupełnienie brakujących 
okresów  z innego podręcznika); 

• Wojciech Roszkowski, "Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945", Warszawa 
2001 i n.(w tym ostatnim wypadku proszę o uzupełnienie brakujących okresów z 
innego podręcznika). 


