
 

6. Historia, wiedza o społeczeństwie 

 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym 
z historii w 2022 r. – webinarium 

 

Numer formy V.6.1 
  

Adresat Nauczyciele historii szkół ponadpodstawowych  
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Na egzaminie maturalnym w 2022 r. będą obowiązywały tymcza-
sowe wymagania egzaminacyjne w miejsce podstawy programo-
wej z historii. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Tomasz Skonieczny. 

  
Zakres treści  Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych 

 Analiza zadań egzaminacyjnych  
 Wskazówki do pracy z uczniami zdającymi egzamin maturalny 

w 2022 r. 
  

Liczba godzin 4   
    

Termin wrzesień  2021 r. – Microsoft Teams  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak  

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  

 
2 

 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym 
z wiedzy o społeczeństwie w 2022 r. – webinarium 

 

Numer formy V.6.2 
  

Adresat Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych  
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Na egzaminie maturalnym w 2022 r. będą obowiązywały tymcza-
sowe wymagania egzaminacyjne w miejsce podstawy programo-
wej z wiedzy o społeczeństwie. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Tomasz Skonieczny. 

  
Zakres treści  Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych 

 Analiza zadań egzaminacyjnych  
 Wskazówki do pracy z uczniami zdającymi egzamin maturalny 

w 2022 r. 
  

Liczba godzin 4   
    

Termin wrzesień  2021 r. – Microsoft Teams  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak  

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Wykorzystanie gry terenowej  
na lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie 

 

Numer formy V.6.3 
  

Adresat Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnik zapozna się z aplikacją, która w niebanalny sposób po-
zwala przyswoić uczniom wiedzę i umiejętności oraz pogłębić ich  
kompetencje  cyfrowe, uzasadnia stosowanie nowoczesnych 
technologii w nauczaniu. 
Zajęcia prowadzi Tomasz Skonieczny. 

  
Zakres treści  Aplikacja Actionbound 

 Propozycje  gier terenowych w Koszalinie i w regionie 
 Projektowanie gry terenowej 

  
Liczba godzin 5  
    

Termin grudzień 2021 r.  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Wspomaganie utrwalania wiadomości i umiejętności  

poprzez aplikację Wordwall.net  
 

Numer formy V.6.4 
  

Adresat Zainteresowani nauczyciele 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnik zapozna się z aplikacją, która w zróżnicowany sposób 
pozwala sprawdzić uczniom wiedzę i umiejętności oraz pogłębić 
ich  kompetencje  cyfrowe. 
Zajęcia prowadzi Tomasz Skonieczny. 

  
Zakres treści  Aplikacja Wordwall.net 

 Tworzenie zadań sprawdzających 
 Wykorzystanie gotowych zasobów 
 

  
Liczba godzin 5  
    

Termin styczeń 2022 r.  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Wykorzystanie gry terenowej GooseChase  

na lekcji historii lub wiedzy o społeczeństwie 
 

Numer formy V.6.5 
  

Adresat Zainteresowani nauczyciele 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnik zapozna się z aplikacją, która pozwala przyswoić ucz-
niom wiedzę i umiejętności oraz pogłębić ich  kompetencje  cyfro-
we, uzasadnia stosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu 
przedmiotowym. 
Zajęcia prowadzi Tomasz Skonieczny. 

  
Zakres treści  Aplikacja GooseChase 

 Propozycje  gier terenowych w aplikacji GooseChase 
 Projektowanie gry terenowej 
 

  
Liczba godzin 5  
    

Termin marzec 2022 r.  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

  


