
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 
KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Poniż�sży żestaw wymagan�  edukacyjnych na posżcżego� lne oceny uwżględnia planowane osiągnięcia ucżnia w żakresie wiedży i umiejętnos�ci żawarte
w rożkładżie materiału i planie wynikowym żintegrowanym ż serią Podróże w czasie. 

TEMAT LEKCJI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGO0 LNE OCENY

Pożiom koniecżny 
ocena dopuszczająca

Pożiom podstawowy
ocena dostateczna

Pożiom rożsżerżający 
ocena dobra

Pożiom dopełniający
ocena bardzo dobra

Pożiom wykracżający
ocena celująca

1. 
Wielkie 
odkrycia 
geograficżne

Uczeń zna:
 datę: 1492,
 postac�: Krżysżtofa 

Kolumba,
 prżykłady ros� lin 

i żwierżąt 
sprowadżonych 
ż Ameryki do Europy 
i odwrotnie.

Uczeń rozumie:
 pojęcie: Indianie,
 na cżym polega 

żnacżenie odkrycia 
Ameryki oraż drogi 
morskiej do Indii.

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, dlacżego 

Europejcżycy dąż�yli 
do żnależienia drogi 
morskiej do Indii,

 wyjas�nic�, na cżym 
polega ro� ż�nica międży 
celem wyprawy 
Kolumba a jej 
ostatecżnym efektem.

Uczeń zna:
 daty: 1498, 1519–1522,
 postacie: Vasco da Gamy, 

Ferdynanda Magellana.
Uczeń rozumie:
 pojęcie: kolonia,
 żnacżenie prżypraw 

korżennych dla 
Europejcżyko� w.

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, dlacżego 

Europejcżycy handlowali 
ż Indiami,

 wskażac� na mapie sżlaki 
wypraw odkrywcżych 
na prżełomie XV i XVI w.,

  na cżym polega 
żnacżenie wyprawy 
Ferdynanda Magellana,

 wskażac� na mapie 
terytoria opanowane 
prżeż Hisżpano� w 
i Portugalcżyko� w. 

Uczeń zna:
 nażwy cywiliżacji 

amerykan� skich podbitych 
prżeż Europejcżyko� w.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: prżyprawy 

korżenne, karawela, 
karaka,

 wpływ pojawienia się 
Turko� w osman� skich na 
handel Europy ż Indiami.

Uczeń potrafi:
 dostrżec trudnos�ci, jakie 

musieli pokonac� 
Europejcżycy, aby 
doprowadżic� do wypraw 
oceanicżnych,

 opisac� odkrycia dokonane 
prżeż Krżysżtofa Kolumba 
i Vasco da Gamę,

 wymienic� najważ�niejsże 
skutki wielkich odkryc� 
geograficżnych 
ż perspektywy 
Europejcżyko� w 
i miesżkan� co� w innych 
kontynento� w.

Uczeń zna:
 datę: 1453,
 wynalażki, kto� re 

umoż� liwiły odbywanie 
podro� ż�y oceanicżnych.

Uczeń rozumie:
 pojęcie: Daleki Wscho� d,
 ż cżego mogą wynikac� 

ro� ż�nice w podejs�ciu 
do żnacżenia odkrycia 
Ameryki.

Uczeń potrafi:
 prżedstawic�, w jaki 

sposo� b żmiany w nauce 
i technice umoż� liwiły 
organiżację wypraw 
oceanicżnych,

 opisac� prżebieg 
wyprawy Ferdynanda 
Magellana.

Uczeń rozumie:
 pojęcie: ludobo� jstwo.
Uczeń potrafi:
 opisac� wygląd 

ażteckiej stolicy,
 użasadnic� twierdżenie, 

ż�e Ażtekowie stworżyli 
żaawansowaną 
cywiliżację,

 dostrżec tragedię 
rdżennych miesżkan� co� w 
Ameryki po prżybyciu 
Europejcżyko� w 
na kontynent,

 formułowac� argumenty 
w debacie.

2. 
Renesans 

Uczeń zna:
 postac�: Leonarda 

Uczeń zna:
 postacie: Michała Anioła, 

Uczeń zna:
 datę: ok. 1450.

Uczeń zna:
 ramy chronologicżne 

Uczeń potrafi:
 dostrżec żwiążek międży 
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w Europie da Vinci.
Uczeń rozumie:
 pojęcie: odrodżenie 

(renesans), 
 żnacżenie 

wynależienia druku.
Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, ża 

pos�rednictwem 
jakich s�rodko� w 
w s�redniowiecżu 
prżekażywano 
informacje.

Rafaela, Erażma 
ż Rotterdamu, Jana 
Gutenberga, Mikołaja 
Kopernika, Galileusża.

Uczeń rozumie:
 pojęcie: humanis�ci.
Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, cżym się 

żajmowali humanis�ci,
 prżedstawic� dokonania 

wybitnych 
prżedstawicieli 
renesansu,

 wskażac� cechy 
charakterystycżne 
sżtuki renesansu.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: cżłowiek 

renesansu, teleskop.
Uczeń potrafi:
 wymienic� cżynniki, 

kto� re żadecydowały 
o narodżeniu się 
humaniżmu we Włosżech,

 dokonac� charakterystyki 
wżorca osobowego 
cżłowieka renesansu,

 scharakteryżowac� 
stosunek humanisto� w 
do cżłowieka i religii.

epoki odrodżenia 
(renesansu).

Uczeń rozumie:
 pojęcia: teoria 

geocentrycżna, teoria 
heliocentrycżna,

 istotę odkrycia 
dokonanego prżeż 
Kopernika.

Uczeń potrafi:
 dostrżec ro� ż�nice 

w sposobie widżenia 
cżłowieka i s�wiata 
w epoce 
s�redniowiecżnej 
i w renesansie,

 poro� wnac� 
s�redniowiecżne 
i nowoż�ytne poglądy 
na temat budowy 
wsżechs�wiata.

rożwojem renesansu 
a kon� cem 
s�redniowiecżnego 
uniwersaliżmu,

 argumentowac� 
w dyskusji dotycżącej 
żnacżenia żmian, jakie 
żasżły w Europie w XV 
i XVI w.

3. 
Reformacja
w Europie

Uczeń zna:
 datę: 1517,
 postac�: Marcina Lutra.
Uczeń rozumie:
 pojęcia: luteraniżm 

(Kos�cio� ł luteran� ski), 
reformacja, kalwiniżm 
(Kos�cio� ł kalwin� ski), 
anglikaniżm,

Uczeń potrafi:
 wskażac� obsżary, 

na kto� rych rożwinęły 
się gło� wne wyżnania 
reformowane.

Uczeń zna:
 postacie: Jana Kalwina, 

Henryka VIII.
Uczeń rozumie:
 dlacżego ruch 

żapocżątkowany prżeż 
Lutra żostał nażwany 
reformacją.

Uczeń potrafi:
 okres� lic� żasięg reformacji

w Europie.

Uczeń zna:
 daty: 1534, 1555,
 gło� wne ro� ż�nice międży 

katolicyżmem 
a luteraniżmem,

 postanowienie pokoju 
w Augsburgu.

Uczeń rozumie:
 pojęcie: protestanci,
 prżycżyny sukcesu 

luteraniżmu w Niemcżech.
Uczeń potrafi:
 dostrżec rolę druku 

w rożpowsżechnianiu 
informacji o poglądach 
Lutra,

Uczeń zna:
 datę: 1536,
 gło� wne żałoż�enia 

kalwiniżmu i 
anglikaniżmu.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: nepotyżm, 

każnodżieja, Rżesża,
 żwiążek międży 

żałoż�eniami kalwiniżmu
a sytuacją materialną 
jego wyżnawco� w.

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� okolicżnos�ci, 

w jakich dosżło do 
reformacji,

 scharakteryżowac� 

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� sytuację 

panującą w Kos�ciele 
katolickim na prżełomie 
XV i XVI w.,

 ocenic� sposo� b 
żakon� cżenia wojen 
religijnych w Niemcżech,

 sformułowac� wniosek na 
temat moż� liwych reakcji 
Kos�cioła katolickiego 
na reformację,

 wyjas�nic�, jakie ludżkie 
słabos�ci sprawiły, ż�e 
pro� ba żreformowania 
Kos�cioła doprowadżiła 
do wojen i prżelewu krwi.
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 prżedstawic� okolicżnos�ci, 
w jakich dosżło do 
powstania anglikaniżmu.

poglądy Marcina Lutra 
i Jana Kalwina,

 prżedstawic� wpływ 
reformacji na sytuację 
w Niemcżech.

4. 
Reforma 
Kos�cioła 
katolickiego

Uczeń zna:
 postanowienia soboru 

trydenckiego.
Uczeń rozumie:
 pojęcia: sobo� r 

trydencki, 
kontrreformacja,

 prżycżyny żwołania 
soboru trydenckiego.

Uczeń zna:
 postac�: Ignacego Loyoli,
 cele istnienia żakonu 

jeżuito� w.
Uczeń rozumie:
 pojęcia: jeżuici 

(Towarżystwo Jeżusowe),
Indeks ksiąg zakazanych.

Uczeń potrafi:
 wskażac� prżykłady dżieł, 

kto� re żnalażły się 
na Indeksie ksiąg 
zakazanych.

Uczeń zna:
 datę: 1534, 1542, 

1545–1563, 1559.
Uczeń rozumie:
 pojęcia: Tradycja, S0więte 

Oficjum, inkwiżycja, 
kolegia jeżuickie,

 na cżym polega dwojakos�c� 
żnacżenia pojęcia 
kontrreformacja.

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, dlacżego 

niekto� re dżieła żnalażły 
się na Indeksie ksiąg 
zakazanych,

 opisac� okolicżnos�ci 
powstania żakonu 
jeżuito� w,

 prżedstawic� dżiałalnos�c� 
jeżuito� w.

Uczeń zna:
 postac�: Giordana Bruna,
 prżycżyny kon� ca 

s�redniowiecżnego 
uniwersaliżmu.

Uczeń rozumie:
 dlacżego humaniżm 

i reformacja stały 
w sprżecżnos�ci 
że s�redniowiecżnym 
uniwersaliżmem.

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� dżiałalnos�c�

S0więtego Oficjum,
 opisac� prżypadek 

Giordana Bruna 
i Galileusża,

 okres� lic�, w jakim 
stopniu sobo� r 
trydencki i inkwiżycja 
żrealiżowały cel, jakim 
było powstrżymanie 
reformacji.

Uczeń potrafi:
 ocenic� dokonania soboru 

trydenckiego,
 ustosunkowac� się 

do argumento� w 
dotycżących 
niesprawiedliwej oceny 
dżiałalnos�ci inkwiżycji,

 ocenic� dżiałalnos�c� 
inkwiżycji oraż jeżuito� w,

 argumentowac� 
w dyskusji o sukcesie 
lub poraż�ce dżiałalnos�ci 
kontrreformacyjnej 
Kos�cioła katolickiego.

Pocżątki epoki 
nowoż�ytnej
(lekcja 
powto� rżeniowa)
Sprawdżian 
wiadomos�ci

5. 
Cżasy 

Uczeń zna: Uczeń zna: Uczeń zna: Uczeń zna: Uczeń potrafi:
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żygmuntowskie  datę: 1572,
 postacie: Zygmunta I 

Starego, Zygmunta II 
Augusta, Bony,

 ramy chronologicżne 
cżaso� w 
żygmuntowskich 
i żłotego wieku.

Uczeń rozumie:
 żnacżenie pojęcia: 

żłoty wiek.
Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, w cżym 

prżejawiał się żłoty 
wiek w dżiejach 
pan� stwa polsko-
-litewskiego.

 datę: 1525, 
 postac�: Albrechta 

Hohenżollerna.
Uczeń rozumie:
 pojęcie: hołd pruski.
Uczeń potrafi:
 prżedstawic� okolicżnos�ci,

w jakich wygasła dynastia
Jagiellono� w,

 wymienic� pan� stwa 
rywaliżujące o Inflanty.

 postac�: Barbary 
Radżiwiłło� wny.

Uczeń rozumie:
 pojęcie: Inflanty.
Uczeń potrafi:
 opisac� dżiałalnos�c� 

kro� lowej Bony,
 scharakteryżowac� politykę

prowadżoną prżeż 
Zygmunta I Starego,

 wskażac� na mapie 
najważ�niejsże wydarżenia 
żwiążane ż polityką 
prowadżoną prżeż 
Zygmunta I Starego 
i Zygmunta II Augusta.

 daty: 1561, 1563–1570.
Uczeń rozumie:
 pojęcie: żakon 

kawalero� w 
miecżowych,

 żnacżenie hołdu 
pruskiego dla pan� stwa 
polsko-litewskiego.

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� 

okolicżnos�ci 
wżnowienia konfliktu 
międży Polską 
a żakonem krżyż�ackim,

 omo� wic� prżebieg wojny 
polsko-krżyż�ackiej,

 prżedstawic� 
okolicżnos�ci wybuchu 
pierwsżej wojny 
po� łnocnej,

 wyjas�nic�, jak żakon� cżyła
się pierwsża wojna 
po� łnocna.

 żinterpretowac� 
symbolikę obrażu Hołd 
pruski,

 omo� wic� politykę 
Zygmunta I Starego 
wobec Imperium 
Osman� skiego i Mażowsża,

 żinterpretowac� obraż 
Śmierć Zygmunta Augusta
w Knyszynie,

 ocenic� politykę 
prowadżoną prżeż 
Zygmunta I Starego 
i Zygmunta II Augusta,

 użasadnic�, ż�e okres 
panowania dwo� ch 
ostatnich Jagiellono� w 
jest słusżnie żalicżany 
do żłotego wieku Polski 
i Litwy.

6. 
Tolerancja 
religijna 
w Polsce

Uczeń rozumie:
 żnacżenie żdania: „Nie 

jestem kro� lem wasżych
sumien� ”.

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, co ożnacża 

stwierdżenie: „pan� stwo
beż stoso� w”.

Uczeń zna:
 gło� wne narodowos�ci, 

religie i wyżnania obecne 
na żiemiach Polski i Litwy
w XV i XVI w.

Uczeń rozumie:
 pojęcie: tolerancja 

religijna, arianie (bracia 
polscy).

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� postawy 

polskiej sżlachty 
i duchowien� stwa 
wobec reformacji.

Uczeń rozumie:
 pojęcie: kolegia jeżuickie, 

jidysż,
 prżycżyny, kto� re skłaniały 

miesżkan� co� w Polski 
i Litwy do żmiany 
wyżnania na luteran� skie 
i kalwin� skie.

Uczeń potrafi:
 dostrżec negatywne 

postawy wobec 
protestanto� w i katoliko� w,

 prżedstawic� dżiałalnos�c� 
żakonu jeżuito� w na 

Uczeń zna:
 datę: 1564.
Uczeń rozumie:
 pojęcie: Sejm Cżterech 

Ziem.
Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, jaki wpływ 

na sytuację religijną 
Polski i Litwy miało 
wystąpienie Marcina 
Lutra,

 scharakteryżowac� 
politykę wyżnaniową 
prowadżoną prżeż 

Uczeń potrafi:
 omo� wic� dżieje 

społecżnos�ci ż�ydowskiej 
na żiemiach polskich,

 prżedstawic� dżieje innych
narodowos�ci i wyżnan�  
obecnych na żiemiach 
polskich w XVI w.
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żiemiach polskich,
 wymienic� skutki 

dżiałalnos�ci żakonu 
jeżuito� w na żiemiach 
polskich.

Zygmunta Starego 
i Zygmunta Augusta.

7. 
Gospodarka 
dawnej 
Polski

Uczeń zna:
 prżykłady towaro� w 

importowanych 
do Polski 
i eksportowanych 
ż kraju.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: import, 

eksport, folwark, 
pan� sżcżyżna, spichlerż,

 dlacżego Polskę 
nażywano spichlerżem 
Europy.

Uczeń zna:
 podżiały społecżne 

wewnątrż stanu 
sżlacheckiego.

Uczeń potrafi:
 wskażac� najważ�niejsże 

ro� ż�nice w rożwoju 
gospodarcżym Europy 
Zachodniej i Europy 
Wschodniej.

Uczeń zna:
 sposoby, ża pomocą 

kto� rych sżlachta 
powięksżała folwarki.

Uczeń rozumie:
 co spowodowało ro� ż�nice 

w rożwoju gospodarcżym 
międży Wschodem 
i Zachodem Europy,

 motywy, kto� rymi 
kierowała się sżlachta 
powięksżając folwarki,

 ż cżego wynikała rola 
i żnacżenie Gdan� ska 
w pan� stwie polsko-
-litewskim.

Uczeń potrafi:
 dostrżec wpływ 

odżyskania prżeż Polskę 
Pomorża Gdan� skiego 
i Gdan� ska na rożwo� j 
gospodarcży pan� stwa,

 analiżowac� dane 
statystycżne.

Uczeń zna:
 datę: 1520.
Uczeń rozumie:
 pojęcia: spław żboż�a, 

flisacy, system 
folwarcżno-
-pan� sżcżyż�niany, 

 żnacżenie prowadżenia 
badan�  historycżnych dla
pożnawania prżesżłos�ci.

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

gospodarkę pan� stwa 
polsko-litewskiego,

 wyjas�nic�, jaki wpływ 
na dżiałania sżlachty 
miało żjawisko 
droż�enia ż�ywnos�ci,

 prżedstawic� relacje 
międży sżlachtą 
a chłopami,

 opisac� los chłopo� w 
w XV i XVI w.,

 opisac�, jak spławiano 
żboż�e do Gdan� ska.

Uczeń potrafi:
 ocenic� postępowanie 

sżlachty wobec chłopo� w 
w XV i XVI w.,

 analiżowac� symbolikę 
obrażu i wyciągac� ż niej 
wnioski na temat roli 
i pożycji Gdan� ska 
w pan� stwie polsko-
-litewskim,

 dostrżec mocne i słabe 
strony Gdan� ska jako 
miasta portowego,

 wskażac� mocne i słabe 
strony gospodarki 
pan� stwa polsko-
-litewskiego w XV i XVI w.

8. 
Renesans 
w Polsce

Uczeń zna:
 najwięksże żabytki 

polskiego renesansu, 
w tym we własnym 
regionie,

 najważ�niejsże ucżelnie 
na żiemiach polskich 

Uczeń zna:
 postacie: Stan� cżyka, 

Mikołaja Reja, Jana 
Kochanowskiego, 
Andrżeja Frycża 
Modrżewskiego,

 gło� wne postulaty żawarte

Uczeń rozumie:
 pojęcie: Akademia 

Zamojska, arrasy.
 wpływ kro� lowej Bony 

na rożwo� j renesansu 
na żiemiach polskich.

Uczeń potrafi:

Uczeń zna:
 najważ�niejsże żmiany 

dokonane na Wawelu 
w okresie rżądo� w 
Zygmunta Starego 
i Zygmunta Augusta.

Uczeń rozumie:

Uczeń rozumie:
 na cżym polegał 

rewolucyjny charakter 
dżieła O poprawie 
Rzeczypospolitej.

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, w jakim 

5



w epoce renesansu.
Uczeń rozumie:
 pojęcie: włosżcżyżna.
Uczeń potrafi:
 prżedstawic� stosunek 

polskiej sżlachty 
do warżyw.

w dżiele O poprawie 
Rzeczypospolitej.

Uczeń potrafi:
 opisac� wygląd kaplicy 

Zygmuntowskiej 
i ratusża w Pożnaniu.

 wskażac� cechy 
charakterystycżne 
architektury renesansu 
na prżykładżie ratusża 
w Pożnaniu,

 prżedstawic� dokonania 
najwięksżych polskich 
two� rco� w literatury pięknej
epoki renesansu.

 żwiążek międży 
pojawieniem się 
renesansu na żiemiach 
polskich a rożwojem 
literackiej polsżcżyżny.

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

system edukacji 
na żiemiach polskich 
w okresie renesansu.

celu powstało dżieło 
O poprawie 
Rzeczypospolitej.

9. 
Unia 
lubelska

Uczeń zna:
 datę: 1569,
 ramy chronologicżne 

istnienia pierwsżej 
Rżecżpospolitej.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: Korona, 

Rżecżpospolita.
Uczeń potrafi:
 wskażac� na mapie 

żiemie wcielone prżeż 
Zygmunta Augusta 
do Polski i obsżar 
Rżecżpospolitej 
po unii lubelskiej.

Uczeń zna:
 postanowienia unii 

lubelskiej.
Uczeń rozumie:
 pojęcia: unia realna, 

Rżecżpospolita Obojga 
Narodo� w.

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, dlacżego Polacy

dąż�yli do żawarcia 
s�cis� lejsżej unii ż Litwą,

 wymienic� elementy 
wspo� lne i odrębne 
dla Polski i Litwy.

Uczeń rozumie:
 prżycżyny konfliktu 

międży Polakami 
i Litwinami dotycżącego 
realiżacji postanowien�  
unii ż 1386 r.

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

stanowisko polskiej 
i litewskiej sżlachty oraż 
litewskich magnato� w 
wobec nowej unii,

 wskażac� korżys�ci nowej 
unii dla Polako� w 
i Litwino� w.

Uczeń zna:
 okolicżnos�ci żwołania 

polsko-litewskiego 
sejmu do Lublina.

Uczeń rozumie:
 pojęcie: poloniżacja.
Uczeń potrafi:
 omo� wic� prżebieg obrad 

sejmu w Lublinie,
 scharakteryżowac� 

funkcjonowanie nowej 
unii łącżącej Polskę 
i Litwę.

Uczeń rozumie:
 ż cżego wynikają 

ro� ż�nice w ocenie unii 
lubelskiej prżeż 
Polako� w i Litwino� w.

Uczeń potrafi:
 dokonac� oceny 

unii lubelskiej.

10. 
Beżkro� lewie 
i wolna
elekcja

Uczeń zna:
 postac�: Henryka 

Wależego.
Uczeń rozumie:
 pojęcia: wolna elekcja,  

absolutyżm, artykuły 
henrykowskie.

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� żasady, na 

jakich prżeprowadżano
wolną elekcję.

Uczeń zna:
 gło� wne narodowos�ci 

żamiesżkujące 
Rżecżpospolitą w XVI w.,

 postanowienia 
konfederacji 
warsżawskiej 
i artykuło� w 
henrykowskich.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: konfederacja 

warsżawska, pacta 
conventa.

Uczeń zna:
 daty: 1573, 1574.
Uczeń rozumie:
 pojęcia: konfederacje 

wojewo� dżkie, interreks.
Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, ż cżego wynikała

uprżywilejowana pożycja 
stanu sżlacheckiego,

 prżedstawic� organiżację 
pan� stwa w okresie 
beżkro� lewia.

Uczeń rozumie:
 żnacżenie aktu 

konfederacji 
warsżawskiej.

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

Rżecżpospolitą w 
drugiej połowie XVI w.,

 opisac� prżebieg 
pierwsżej wolnej elekcji,

 wyjas�nic�, dlacżego 
każ�dy władca 
żobowiążywał się 

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, ż cżego 

wynikały obawy 
sżlachty prżed nowo 
wybranym władcą,

 omo� wic� panowanie 
Henryka Wależego,

 dokonac� bilansu korżys�ci 
i strat wynikających 
ż funkcjonowania 
wolnej elekcji.
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Uczeń potrafi:
 wskażac� ro� ż�nice 

międży artykułami 
henrykowskimi 
i pacta conventa.

do prżestrżegania 
artykuło� w 
henrykowskich.

11. 
Panowanie 
Stefana 
Batorego

Uczeń zna:
 postacie: Stefana 

Batorego, Jana 
Zamoyskiego.

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� prżycżyny 

konfliktu międży 
Litwą a Moskwą.

Uczeń zna:
 datę: 1576,
 postac�: Anny Jagiellonki.
Uczeń rozumie:
 żagroż�enia dla pan� stwa 

polsko-litewskiego 
wynikające ż podwo� jnej 
elekcji.

Uczeń potrafi:
 dostrżec rolę, jaką ża 

panowania Batorego 
odgrywał Jan Zamoyski,

 prżedstawic� gło� wny cel 
polityki żagranicżnej 
Moskwy ża panowania 
Iwana IV Groż�nego.

Uczeń zna:
 daty: 1577–1582, 1582.
Uczeń potrafi:
 opisac� sytuację panującą 

w Rżecżpospolitej 
po uciecżce Henryka 
Wależego,

 scharakteryżowac� Stefana 
Batorego,

 prżedstawic� prżebieg 
wojny ż Moskwą,

 wskażac� na mapie 
najważ�niejsże wydarżenia 
żwiążane ż prżebiegiem 
wojny ż Moskwą.

Uczeń zna:
 postacie: Iwana IV 

Groż�nego, 
Maksymiliana II, 

Uczeń rozumie:
 pojęcia: piechota 

wybraniecka, car, 
„trżeci Rżym”.

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� 

najważ�niejsże 
dokonania Stefana 
Batorego w polityce 
wewnętrżnej,

 omo� wic� dżiałalnos�c� 
Jana Zamoyskiego,

 ocenic� postac� 
i dokonania 
Stefana Batorego.

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� dżieje Rusi 

do XVI w.,
 scharakteryżowac� 

pan� stwo moskiewskie 
w okresie rżądo� w 
Iwana IV Groż�nego,

 żanaliżowac� obraż 
Batory pod Pskowem.

Złoty wiek 
(lekcja 
powto� rżeniowa)
Sprawdżian 
wiadomos�ci

12. 
Wojny 
że Sżwecją 
i ż Moskwą

Uczeń zna:
 postac�: Zygmunta III 

Waży,
 lata panowania 

dynastii Ważo� w 
w Polsce.

Uczeń rozumie:

Uczeń zna:
 datę: 1587,
 postacie: Jana Karola 

Chodkiewicża, Stanisława
ZL o� łkiewskiego,

 warunki rożejmu 
kon� cżącego wojnę 

Uczeń zna:
 daty: 1600–1611, 1605, 

1609, 1610, 1618.
Uczeń potrafi:
 opowiedżiec� o prżebiegu 

elekcji po s�mierci Stefana 
Batorego,

Uczeń zna:
 postac�: Dymitra 

Samożwan� ca
Uczeń rozumie:
 pojęcia: wielka smuta, 

dymitriada.
Uczeń potrafi:

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

sytuację w pan� stwie 
moskiewskim po s�mierci 
Iwana IV Groż�nego,

 ocenic� postępowanie 
Polako� w na terenie 
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 dlacżego elekcja 
ż 1587 r. żakon� cżyła 
się wojną domową.

ż Moskwą.
Uczeń rozumie:
 pojęcie: hetman,
 motywy, kto� re kierowały 

polską sżlachtą i polskim 
władcą podcżas konfliktu 
ż Moskwą.

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� 

najważ�niejsże 
wydarżenia konfliktu 
polsko-sżwedżkiego 
i polsko-moskiewskiego,

 żlokaliżowac� na mapie 
wydarżenia i miejsca 
żwiążane ż wojną polsko-
-sżwedżką i polsko-
-moskiewską. 

 wyjas�nic� prżycżyny 
wybuchu wojny 
Rżecżpospolitej 
że Sżwecją,

 wyjas�nic�, co żadecydowało
o polskim żwycięstwie 
pod Kircholmem.

 scharakteryżowac� 
politykę władco� w 
Sżwecji,

 dostrżec wpływ 
konfliktu 
Rżecżpospolitej 
ż Moskwą na relacje 
międży miesżkan� cami 
obu pan� stw.

pan� stwa moskiewskiego,
 żanaliżowac� obraż i na 

jego podstawie 
prżedstawic� prżebieg 
bitwy pod Kłusżynem.

13. 
Konflikty 
ż Turcją 
i że Sżwecją

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, kim byli 

Kożacy,
 dostrżec prżesłanki, 

kto� re wskażywały, 
ż�e żakon� cżył się 
żłoty wiek.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: Zaporoż�e, 

srebrny wiek.
Uczeń potrafi:
 prżedstawic� 

najważ�niejsże 
wydarżenia konfliktu 
polsko-tureckiego 
oraż konfliktu polsko-
-sżwedżkiego w latach 
1626–1629,

 żlokaliżowac� na mapie 
wydarżenia i miejsca 
żwiążane ż wojną polsko-
-turecką oraż 
ż konfliktem polsko-
-sżwedżkim 1626–1629.

Uczeń zna:
 daty: 1620, 1621, 1626, 

1627, 1629,
 postac�: Gustawa V Adolfa,
 warunki pokoju 

kon� cżącego wojnę ż Turcją
i rożejmu że Sżwecją 
żawartego w 1629 r.

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� relacje 

międży Rżecżpospolitą 
i Turcją w XVI w.,

 wyjas�nic�, co ożnacżały dla 
Rżecżpospolitej warunki 
rożejmu podpisanego 
w 1629 r.

Uczeń zna:
 postac�: Stanisława 

Koniecpolskiego.
Uczeń rozumie:
 cżynniki, kto� re 

żadecydowały 
o sukcesach Sżwedo� w.

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� 

okolicżnos�ci, w kto� rych 
dosżło do wybuchu 
wojny ż Turcją,

 okres� lic�, jaki wpływ na 
sytuację Rżecżpospolitej
miały konflikty, 
w kto� rych ucżestnicżyła
w pierwsżej 
połowie XVII w.

Uczeń potrafi:
 żanaliżowac� obraży 

i na tej podstawie 
żapreżentowac� prżebieg 
bitwy pod Cecorą 
i Chocimiem,

 ocenic� postac� i dokonania
Zygmunta III Waży.

14. 
Powstanie 

Uczeń zna:
 datę: 1648,

Uczeń zna:
 beżpos�rednią prżycżynę 

Uczeń zna:
 daty: 1635, 1649, 1651, 

Uczeń zna:
 warunki ugody 

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, dlacżego 
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Chmielnickiego  postacie: Bohdana 
Chmielnickiego, 
Władysława IV Waży, 
Jana II Każimierża.

Uczeń rozumie:
 prżycżyny niechęci 

miesżkan� co� w Ukrainy 
do Polako� w.

wybuchu powstania 
na Ukrainie.

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� plany 

politycżne Władysława IV
Waży,

 wyjas�nic� prżycżyny klęski
Polako� w w pierwsżej 
fażie powstania 
na Ukrainie.

1654,
 postac�: Jeremiego 

Wis�niowieckiego,
 warunki rożejmu 

że Sżwecją ż 1635 r.,
 gło� wne ż�ądania sżlachty 

ukrain� skiej w okresie 
rżądo� w Władysława IV 
Waży.

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� skutki 

prżyłącżenia Ukrainy 
do Polski,

 dostrżec prżycżyny 
nieżadowolenia Kożako� w 
nierejestrowych.

Zborowskiej 
i postanowienia ugody 
w Perejasławiu.

Uczeń rozumie:
 pojęcie: rejestr 

Kożako� w,
 żwiążek międży 

prżebiegiem powstania 
a ż�ądaniami 
Chmielnickiego,

 dlacżego do konfliktu 
międży Polakami 
a Kożakami wmiesżała 
się Moskwa.

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� 

najważ�niejsże 
wydarżenia powstania 
na Ukrainie,

 żlokaliżowac� na mapie 
wydarżenia i miejsca 
żwiążane ż powstaniem 
na Ukrainie.

ugoda żborowska nie 
żakon� cżyła konfliktu 
polsko-ukrain� skiego,

 wyjas�nic� żnacżenie 
ugody w Perejasławiu 
dla polskiej polityki 
na Ukrainie,

 wyjas�nic�, dlacżego 
Polacy i Kożacy 
doprowadżili do 
wybuchu powstania.

15. 
Potop

Uczeń zna:
 daty: 1655–1660,
 postacie: Stefana 

Cżarnieckiego, 
Augustyna 
Kordeckiego.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: potop, wojna 

sżarpana,
 dlacżego oblęż�enie 

Jasnej Go� ry stało się 
punktem żwrotnym 
wojny że Sżwecją.

Uczeń zna:
 ucżestniko� w i prżycżyny 

konfliktu o panowanie 
nad Morżem Bałtyckim.

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� okolicżnos�ci,

w jakich dosżło do 
sżwedżkiego ataku na 
Rżecżpospolitą w 1655 r.,

 żlokaliżowac� na mapie 
wydarżenia i miejsca 
żwiążane ż wojną polsko-
-sżwedżką.

Uczeń zna:
 warunki pokoju w Oliwie, 

ugody hadżiackiej 
i rożejmu w Andrusżowie.

Uczeń rozumie:
 pojęcie: s� luby lwowskie,
 prżycżyny, kto� re skłoniły 

polską sżlachtę do 
popierania kro� la 
sżwedżkiego.

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� postawy polskiej 

sżlachty w pierwsżym 
etapie wojny że Sżwecją,

 prżedstawic� prżebieg 

Uczeń zna:
 daty: 1654–1667, 1656, 

1657, 1658, 1660, 1667,
 postacie: Karola X 

Gustawa, Janusża 
Radżiwiłła.

Uczeń rozumie:
 żwiążek międży 

żawarciem ugody 
w Perejasławiu 
a wybuchem wojny 
Rżecżpospolitej 
ż Moskwą.

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� 

Uczeń rozumie:
 dlacżego ugoda 

hadżiacka nie mogła 
spełnic� pokładanych 
w niej nadżiei.

Uczeń potrafi:
 żnacżenie decyżji 

podjętej prżeż Jana 
Każimierża wobec 
elektora 
brandenburskiego,

 ocenic� wpływ wojen 
prowadżonych że Sżwecją
i Moskwą na dalsże losy 
Rżecżpospolitej.
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oblęż�enia Jasnej Go� ry,
 dostrżec wpływ postawy 

wojsk sżwedżkich 
na żmianę stosunku 
polskiego społecżen� stwa 
do Sżwedo� w.

najważ�niejsże 
wydarżenia konfliktu 
polsko-moskiewskiego,

 prżedstawic� 
okolicżnos�ci, w jakich 
dosżło do wżnowienia 
wojny ż Moskwą.

16. 
Kryżys 
Rżecżpospolitej

Uczeń rozumie:
 pojęcia: magnateria, 

liberum veto.
Uczeń potrafi:
 wymienic� gło� wne 

prżycżyny słabos�ci 
Rżecżpospolitej.

Uczeń zna:
 datę: 1668,
 gło� wne postulaty 

programu reform 
Jana Każimierża.

Uczeń rozumie:
 pojęcie: „żłota wolnos�c�”.
Uczeń potrafi:
 prżedstawic� wpływ, 

jaki miało na pan� stwo 
naduż�ywanie liberum 
veto,

 wyjas�nic�, komu służ�yło 
żrywanie sejmo� w.

Uczeń zna:
 okolicżnos�ci, w jakich 

dosżło do uż�ycia po raż 
pierwsży żasady liberum 
veto.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: dewaluacja, 

żasada jednomys� lnos�ci 
(jednożgodnos�ci), żasada 
jednos�ci, rokosż,

 jakie cżynniki 
doprowadżiły do wżrostu 
żnacżenia magnaterii.

Uczeń potrafi:
 dostrżec wpływ wojen 

w XVII w. na odejs�cie 
sżlachty od prżestrżegania
żasad tolerancji religijnej,

 scharakteryżowac� polską 
magnaterię w XVII w.,

 wyjas�nic�, ż cżego wynikała
żasada jednomys� lnos�ci.

Uczeń zna:
 daty: 1652, 1658, 

1665, 1666,
 postac�: Jerżego 

Lubomirskiego.
Uczeń potrafi:
 prżedstawic� 

najważ�niejsże skutki 
wojen prowadżonych 
prżeż Rżecżpospolitą 
w latach 1648–1667,

 wyjas�nic�, ż cżego 
wynikały ro� ż�ne postawy
magnaterii w XVII w.,

 dostrżec żwiążek 
międży wżrostem 
żnacżenia magnaterii 
a paraliż�em pracy 
sejmu.

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

dżiałalnos�c� polskiego 
sejmu w XVII i XVIII w.,

 prżedstawic� reakcję 
sżlachty na projekt 
reform pan� stwa 
żaproponowany prżeż 
Jana Każimierża,

 ocenic� sytuację 
Rżecżpospolitej 
w drugiej połowie XVII w.

17. 
Wojny 
ż Turcją

Uczeń zna:
 daty: 1674, 1683,
 postac�: Jana III 

Sobieskiego.
Uczeń rozumie:
 co żadecydowało 

o wyborże Jana 
Sobieskiego na kro� la 

Uczeń zna:
 postac�: Michała Korybuta 

Wis�niowieckiego.
Uczeń rozumie:
 pojęcie: odsiecż Wiednia.
Uczeń potrafi:
 dostrżec wpływ liberum 

veto na sytuację 

Uczeń zna:
 daty: 1669, 1672, 

1673, 1699,
 warunki pokoju 

w Bucżacżu, rożejmu 
w ZL urawnie i pokoju 
w Karłowicach.

Uczeń rozumie:

Uczeń zna:
 postac�: Kara Mustafy.
Uczeń rozumie:
 pojęcie: wielki weżyr.
Uczeń potrafi:
 prżedstawic� 

okolicżnos�ci elekcji 
ż 1669 r.,

Uczeń potrafi:
 opisac� organiżację 

pan� stwa tureckiego,
 opisac� sytuację 

Rżecżpospolitej 
pod rżądami Michała 
Korybuta 
Wis�niowieckiego,
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Rżecżpospolitej. Rżecżpospolitej w cżasie 
konfliktu ż Turcją.

 pojęcie: jasyr,
 co ożnacżało dla 

Rżecżpospolitej 
podpisanie pokoju 
w Bucżacżu,

 dlacżego dosżło do 
wżnowienia wojny 
ż Turcją.

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� okolicżnos�ci, 

w jakich dosżło do 
wybuchu wojny ż Turcją,

 opisac� reakcję polskiej 
sżlachty na warunki 
pokoju w Bucżacżu,

 prżedstawic� prżebieg 
odsiecży Wiednia.

 prżedstawic� prżebieg 
dżiałan�  żbrojnych 
prowadżonych prżeż 
Turcję w 1683 r.,

 prżedstawic� sytuację 
wewnętrżną 
Rżecżpospolitej 
w okresie rżądo� w 
Jana III Sobieskiego.

 dostrżec żnacżenie 
tej bitwy dla dalsżego 
prżebiegu konfliktu 
ż Turcją,

 ocenic� postac� i dokonania
Jana III Sobieskiego.

18. 
Barok 
i sarmatyżm

Uczeń zna:
 gło� wne 

prżycżyny słabos�ci 
Rżecżpospolitej 
w XVII w.

Uczeń rozumie:
 pojęcie: sarmatyżm.
Uczeń potrafi:
 wymienic� gło� wne cechy

ideologii sarmackiej.

Uczeń rozumie:
 pojęcie: barok.
Uczeń potrafi:
 podac� prżykłady budowli 

barokowych na żiemiach 
polskich, w tym we 
własnym regionie.

Uczeń zna:
 datę: 1568,
 ramy chronologicżne 

epoki baroku.
Uczeń rozumie:
 pojęcia: lęk prżed 

pustką, s�wiatłocien� .
Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

architekturę, rżeż�bę 
i literaturę baroku,

 scharakteryżowac� polskie 
malarstwo barokowe,

 dostrżec wpływ 
sarmatyżmu na postawę 
polskiej sżlachty wobec 
sytuacji wewnętrżnej 
Rżecżpospolitej w XVII w.

Uczeń zna:
 postacie: Giovanniego 

Lorenża Berniniego, 
Rembrandta, Jana 
Andrżeja Morsżtyna.

Uczeń rozumie:
 żwiążek międży 

wżrostem religijnos�ci 
Europejcżyko� w 
a pojawieniem się 
baroku.

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

sytuację w Europie 
w XVII w.

Uczeń zna:
 okolicżnos�ci, w jakich 

dosżło do narodżin 
baroku.

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, dlacżego 

na prżełomie XVI i XVII w.
żakon� cżył się renesans.

Rżecżpospolita 
w XVII wieku 
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(lekcja 
powto� rżeniowa)
Sprawdżian 
wiadomos�ci
19. 
Absolutyżm 
we Francji

Uczeń zna:
 postac�: Ludwika XIV.
Uczeń rozumie:
 pojęcie: absolutyżm.
Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, jaką rolę 

w absolutyżmie 
odgrywał monarcha.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: monarchia 

absolutna.
Uczeń potrafi:
 wymienic� najważ�niejsże 

skutki rżądo� w 
Ludwika XIV.

Uczeń zna:
 daty: 1572, 1598,
 postacie: Henryka IV, 

Richelieu,
 postanowienia edyktu 

nantejskiego.
Uczeń rozumie:
 pojęcia: hugenoci, 

edykt nantejski, noc 
s�w. Bartłomieja.

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� sytuację

religijną we Francji 
w drugiej połowie XVI w.,

 opisac� wygląd pałacu 
w Wersalu.

Uczeń zna:
 daty: 1661, 1685,
 postacie: Jeana 

Baptiste’a Colberta, 
Moliera,

 cele polityki Richelieu.
Uczeń rozumie:
 pojęcie: racja stanu,
 cżym charakteryżowała 

się polityka 
gospodarcża Francji 
w okresie rżądo� w 
Ludwika XIV.

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� dżiałania 

politycżne podjęte prżeż
kardynała Richelieu,

 scharakteryżowac� 
absolutyżm 
Ludwika XIV,

 omo� wic� politykę 
żagranicżną Francji 
epoki Ludwika XIV,

 prżedstawic� dokonania 
kultury francuskiej 
epoki Ludwika XIV.

Uczeń potrafi:
 żanaliżowac� obraż 

Okropności nocy św. 
Bartłomieja,

 ocenic�, kto osiągnąłby 
korżys�c�  ż celo� w, do 
kto� rych realiżacji dąż�ył 
kardynał Richelieu (PP),

 prżedstawic� dokonania 
Francji Ludwika XIV w 
dżiedżinie wojskowos�ci,

 okres� lic� wpływ 
na pan� stwo decyżji 
o odwołaniu edyktu 
nantejskiego,

 dokonac� bilansu rżądo� w 
Ludwika XIV.

20. 
Monarchia 
parlamentarna
 w Anglii

Uczeń zna:
 postac�:  Karola I 

Stuarta,
 ramy chronologicżne 

rewolucji angielskiej.
Uczeń rozumie:
 pojęcie: monarchia 

Uczeń zna:
 postac�: Olivera 

Cromwella,
 organiżację parlamentu 

angielskiego,
 cele polityki Karola I 

Stuarta.

Uczeń zna:
 daty: 1649, 1660.
Uczeń rozumie:
 pojęcia: purytanie, 

chwalebna rewolucja.
Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, ż cżego wynikały

Uczeń zna:
 daty: 1588, 1689,
 postacie: Karola I 

Stuarta, Wilhelma III 
Oran� skiego,

 okolicżnos�ci, w jakich 
dosżło do restauracji 

Uczeń zna:
 postacie: Elż�biety I 

Wielkiej, Williama 
Shakespeare’a.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: cżasy 

elż�bietan� skie, Wielka 
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parlamentarna,
Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, cżym 

charakteryżowała się 
angielska monarchia 
parlamentarna.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: Iżba Lordo� w, 

Iżba Gmin,
 prżycżyny konfliktu 

międży kro� lem 
i parlamentem.

trudnos�ci Karola I Stuarta 
w realiżacji jego celo� w 
politycżnych,

 prżedstawic� okolicżnos�ci, 
w jakich dosżło 
do wybuchu rewolucji 
w Anglii,

 wymienic� najważ�niejsże 
wydarżenia żwiążane 
ż prżebiegiem rewolucji 
w Anglii,

 wskażac� na mapie 
najważ�niejsże wydarżenia 
żwiążane ż walką międży 
kro� lem i parlamentem.

monarchii w Anglii,
 najważ�niejsże 

postanowienia żawarte 
w Deklaracji praw.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: Armia Nowego 

Wżoru, lord protektor, 
Deklaracja praw,

 prżycżyny, kto� re 
doprowadżiły do 
restauracji monarchii 
w Anglii.

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� okolicżnos�ci, 

w jakich dosżło do 
aresżtowania i skażania 
Karola I Stuarta 
na s�mierc�,

 scharakteryżowac� rżądy
Olivera Cromwella.

Armada.
Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� cżasy 

elż�bietan� skie,
 poro� wnac� i ocenic� 

absolutyżm oraż 
monarchię 
parlamentarną na 
prżykładżie Francji 
Ludwika XIV i Anglii 
po 1689 r. 

21. 
Os�wiecenie 
w Europie

Uczeń zna:
 postacie: Jeana-

-Jacques’a Rousseau, 
Monteskiusża,

 najważ�niejsże odkrycia 
i wynalażki XVIII w.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: os�wiecenie, 

umowa społecżna, 
tro� jpodżiał władży.

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, na cżym 

polegała idea 
umowy społecżnej 
i tro� jpodżiału władży.

Uczeń zna:
 elementy starego ładu.
Uczeń rozumie:
 pojęcie: stary ład.
Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, kto� re grupy 

społecżne mogły się 
sprżeciwiac� staremu 
ładowi,

 wyjas�nic�, na cżym 
opierała się nowoż�ytna 
nauka.

Uczeń zna:
 postacie: Beniamina 

Franklina, braci 
Montgolfier, Denisa 
Diderota, Woltera,

 ramy chronologicżne 
epoki os�wiecenia.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: filożofowie, deiżm.
Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� sytuację

politycżną i społecżną 
Europy starego ładu,

 prżedstawic� najważ�niejsże
poglądy filożofo� w 
os�wiecenia.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: Wielka 

encyklopedia francuska, 
powiastki filożoficżne, 
klasycyżm.

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, w jakim celu 

powstała Wielka 
encyklopedia francuska,

 prżedstawic� 
najważ�niejsże 
osiągnięcia epoki 
os�wiecenia 
w literaturże, 
architekturże i sżtuce.

Uczeń potrafi:
 ocenic� wpływ nauki na 

ż�ycie i sposo� b mys� lenia 
ludżi ż�yjących w XVIII w.

22. Uczeń rozumie: Uczeń zna: Uczeń rozumie: Uczeń zna: Uczeń potrafi:
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Nowe potęgi 
w Europie

 pojęcie: absolutyżm 
os�wiecony.

Uczeń potrafi:
 wskażac� na mapie 

położ�enie Rosji, 
Prus i Austrii.

 postac�: Katarżyny II 
Wielkiej.

Uczeń potrafi:
 wymienic� gło� wne 

dżiałania cara 
żmierżające do 
unowocżes�nienia Rosji,

 wskażac� na mapie 
obsżary, o kto� re Rosja, 
Prusy i Austria 
powięksżyły się 
w ciągu XVIII w.

 pojęcia: manufaktura, 
Kro� lestwo Prus, 

 dlacżego Piotra I 
nażwano Wielkim.

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, jak dosżło 

do unieżależ�nienia się 
Prus Książ�ęcych od Polski.

 daty: 1689, 1701,
 postacie: Piotra I 

Wielkiego, Fryderyka II 
Wielkiego, Marii Teresy,
Jo� żefa II.

Uczeń rozumie:
 pojęcie: militaryżm,
 żagroż�enia dla 

Rżecżpospolitej 
żwiążane ż reformami 
pan� stw sąsiednich 
prowadżonych w duchu 
os�wieconego 
absolutyżmu.

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, na cżym 

polegało żacofanie Rosji
na pocżątku rżądo� w 
Piotra I,

 prżedstawic� gło� wne 
reformy Katarżyny II 
Wielkiej, Fryderyka II 
Wielkiego, Marii Teresy 
i Jo� żefa II.

 opisac� okolicżnos�ci 
powstania Sankt 
Petersburga,

 prżedstawic� użbrojenie 
i umundurowanie 
ż�ołnierży armii pruskiej,

 scharakteryżowac� 
politykę dynastycżną 
Habsburgo� w,

 ocenic�, w cżyim interesie 
władcy Rosji, Prus 
i Austrii prowadżili 
reformy w duchu 
os�wieconego 
absolutyżmu.

23.
Powstanie 
Stano� w 
Zjednocżonych

Uczeń zna:
 postacie: Tadeusża 

Kos�ciusżki, Każimierża 
Pułaskiego.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: Indianie, 

Deklaracja 
niepodległos�ci.

Uczeń potrafi:
 wskażac� idee 

os�wiecenia, na kto� re 
powołali się autorży 
Deklaracji 
niepodległos�ci 

Uczeń zna:
 datę: 4 lipca 1776,
 postac�: Jerżego 

Wasżyngtona.
Uczeń potrafi:
 prżedstawic� polski wkład

w walkę o niepodległos�c� 
Stano� w Zjednocżonych.

Uczeń zna:
 datę: 1783, 1787, 1791,
 gło� wne żasady polityki 

prowadżonej prżeż rżąd 
brytyjski wobec kolonii,

 ramy chronologicżne 
amerykan� skiej wojny 
o niepodległos�c�.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: Korona Brytyjska, 

boston� ska „herbatka”.
Uczeń potrafi:
 prżedstawic� okolicżnos�ci, 

Uczeń zna:
 daty: 1773, 1781,
 prżykładowe prawa 

żapisane w Karcie praw.
Uczeń rozumie:
 pojęcia: Kongres, 

Karta praw.
Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, jak dosżło 

do powstania kolonii 
angielskich w Ameryce 
Po� łnocnej,

 wymienic� najważ�niejsże

Uczeń rozumie:
 na cżym polega system 

preżydencki.
Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� żnacżenie 

Deklaracji niepodległos�ci,
 scharakteryżowac� ustro� j 

Stano� w Zjednocżonych,
 ocenic� wpływ idei 

os�wiecenia na powstanie 
pan� stwa amerykan� skiego 
oraż na jego ustro� j 
politycżny.
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i Konstytucji Stano� w 
Zjednocżonych.

w jakich dosżło do 
wybuchu amerykan� skiej 
wojny o niepodległos�c�,

 wymienic� cżynniki, kto� re 
umoż� liwiły Amerykanom 
odniesienie żwycięstwa,

 wskażac� na mapie 
najważ�niejsże miejsca 
żwiążane ż amerykan� ską 
wojną o niepodległos�c�.

etapy konfliktu międży 
rżądem brytyjskim 
a kolonistami,

 wymienic� najważ�niejsże
wydarżenia 
amerykan� skiej wojny 
o niepodległos�c�.

24. 
Pocżątek 
rewolucji 
francuskiej

Uczeń zna:
 datę: 14 lipca 1789,
 postac�: Ludwika XVI,
 prawa 

żagwarantowane 
w Deklaracji praw 
cżłowieka i obywatela.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: rewolucja 

francuska, Deklaracja 
praw cżłowieka 
i obywatela, prawa 
cżłowieka.

Uczeń potrafi:
 dostrżec wpływ idei 

os�wieceniowych 
na Deklarację praw 
cżłowieka i obywatela.

Uczeń zna:
 ramy chronologicżne 

rewolucji francuskiej.
Uczeń rozumie:
 pojęcie: burż�uażja.
Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� prżycżyny 

nieżadowolenia 
społecżnego we Francji.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: Stany Generalne, 

Zgromadżenie Narodowe, 
Bastylia.

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, dlacżego stan 

trżeci ogłosił się 
Zgromadżeniem 
Narodowym,

 opisac� okolicżnos�ci, 
w jakich dosżło 
do żburżenia Bastylii.

Uczeń rozumie:
 pojęcie: wielka trwoga.
Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

strukturę społecżną 
Francji w XVIII w.,

 prżedstawic� sytuację 
panującą we Francji 
prżed wybuchem 
rewolucji,

 opisac� wydarżenia 
wielkiej trwogi.

Uczeń potrafi:
 żanaliżowac� Deklarację 

praw cżłowieka i 
obywatela pod kątem 
żawartych w niej żasad 
dotycżących organiżacji 
pan� stwa i społecżen� stwa,

 ocenic� żnacżenie 
Deklaracji praw 
cżłowieka i obywatela.

25. 
Od monarchii 
konstytucyjnej 
do republiki

Uczeń zna:
 postac�: Maksymiliana 

Robespierre’a.
Uczeń rozumie:
 pojęcia: jakobini, 

wielki terror.
Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, jak 

funkcjonowała Francja 

Uczeń rozumie:
 prżesłanie hasła 

„wolnos�c�, ro� wnos�c�, 
braterstwo”.

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, w jakich 

okolicżnos�ciach Francja 
stała się republiką.

Uczeń zna:
 daty: 1790, 1791, 1792, 

1793, 1794.
Uczeń rozumie:
 pojęcia: prawica, lewica, 

centrum, Komitet Ocalenia
Publicżnego, trybunał 
rewolucyjny, Ustawa 
o duchowien� stwie, 
monarchia konstytucyjna.

Uczeń zna:
 najważ�niejsże żasady 

żawarte w konstytucji 
francuskiej.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: powstanie 

w Wandei.
Uczeń potrafi:
 prżedstawic� organiżację

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

ewolucję stosunku 
rewolucjonisto� w do 
Kos�cioła katolickiego,

 wyjas�nic�, co 
żawierała Ustawa 
o duchowien� stwie,

 żanaliżowac� XVIII-
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w okresie wielkiego 
terroru.

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� najważ�niejsże

wydarżenia żwiążane 
ż prżebiegiem rewolucji 
francuskiej,

 wyjas�nic�, na cżym polegał 
podżiał w parlamencie 
francuskim po 1791 r.,

 prżedstawic� skutki 
egżekucji Ludwika XVI,

 dostrżec prżycżyny 
popularnos�ci jakobino� w.

pan� stwa francuskiego 
po uchwaleniu 
konstytucji,

 omo� wic� okolicżnos�ci 
wybuchu wojny międży 
Francją a Prusami 
i Austrią,

 prżedstawic� sytuację 
politycżną i militarną 
Francji w okresie 
istnienia republiki.

wiecżne rysunki 
propagandowe żwiążane 
ż rewolucją francuską,

 dostrżec jednostronnos�c� 
oceny osiągnięc� rewolucji
żawartą w tych 
rysunkach,

 ocenic� dokonania 
rewolucji francuskiej.

Europa i Ameryka 
w XVII i XVIII 
wieku (lekcja 
powto� rżeniowa)

Sprawdżian 
wiadomos�ci

26. 
Cżasy 
saskie

Uczeń zna:
 daty: 1697, 1733,
 postacie: Augusta II 

Sasa, Stanisława 
Lesżcżyn� skiego, 
Augusta III Sasa,

 ramy chronologicżne 
cżaso� w saskich.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: cżasy saskie.

Uczeń zna:
 postac�: Stanisława 

Konarskiego,
 tytuły rożpraw 

politycżnych 
dotycżących reform 
pan� stwa polskiego.

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� plany 

politycżne władcy 
Saksonii po elekcji na 
kro� la Rżecżpospolitej,

 wyjas�nic� prżycżyny 
konfliktu międży sżlachtą 
a kro� lem Augustem II.

Uczeń zna:
 datę: 1717,
 postanowienia sejmu 

niemego.
Uczeń rozumie:
 pojęcie: sejm niemy.
Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, na cżym polegała

sżkodliwos�c�  dżiałan�  
podejmowanych w cżasie 
trżeciej wojny po� łnocnej 
prżeż Augusta II 
i Stanisława 
Lesżcżyn� skiego,

 scharakteryżowac� 

Uczeń zna:
 daty: 1700, 1709,
 postac�: Karola XII.
Uczeń rozumie:
 pojęcie: Collegium 

Nobilium,
 w jaki sposo� b 

Rżecżpospolita stała się 
pan� stwem żależ�nym 
od Rosji.

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� prżebieg 

elekcji w 1697 r.,
 scharakteryżowac� 

Saksonię pod 

Uczeń rozumie:
 pojęcie: pijarży.
Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� okolicżnos�ci 

wybuchu trżeciej wojny 
po� łnocnej i prżedstawic� 
prżebieg konfliktu,

 prżedstawic� skutki 
trżeciej wojny po� łnocnej 
dla Rżecżpospolitej,

 scharakteryżowac� 
sytuację politycżną, 
gospodarcżą, społecżną 
i kulturalną 
Rżecżpospolitej 
w cżasach Augusta III,
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projekty reform 
ustrojowych Stanisława 
Lesżcżyn� skiego 
i Stanisława Konarskiego.

panowaniem Saso� w,
 prżedstawic� prżebieg 

elekcji w 1733 r.,
 wyjas�nic�, w jakim celu 

powstało Collegium 
Nobilium.

 ocenic� cżasy saskie.

27. 
Ostatni 
kro� l Polski

Uczeń zna:
 datę: 1772,
 postac�: Stanisława 

Augusta 
Poniatowskiego,

 pan� stwa ucżestnicżące 
w I rożbiorże Polski.

Uczeń potrafi:
 wskażac� na mapie 

tereny odebrane 
Rżecżpospolitej 
w trakcie I rożbioru.

Uczeń zna:
 daty: 1764, 1768,
 ż�ądania konfederato� w 

barskich.
Uczeń rozumie:
 prżycżyny I rożbioru 

Polski.
Uczeń potrafi:
 wymienic� gło� wne 

reformy dokonane prżeż 
kro� la kro� tko po elekcji,

 wyjas�nic� prżycżyny 
wybuchu konfederacji 
barskiej.

Uczeń zna:
 daty: 1765, 1767,
 uchwały sejmu podjęte 

w 1768 r.
Uczeń rozumie:
 pojęcia: Familia 

(Cżartoryscy), prawa 
kardynalne, Sżkoła 
Rycerska,

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, do cżego dąż�yła 

rodżina Cżartoryskich,
 wyjas�nic�, w jakim celu 

żostała żałoż�ona Sżkoła 
Rycerska,

 prżedstawic� prżebieg 
sejmu w 1767 r.,

 wyjas�nic�, w jaki sposo� b 
żaborcy użasadniali 
I rożbio� r Polski.

Uczeń zna:
 postac�: Nikołaja 

Repnina,
Uczeń rozumie:
 do cżego dąż�yła 

Katarżyna II, 
doprowadżając 
do utworżenia trżech 
konfederacji.

Uczeń potrafi:
 wskażac� ro� ż�nice 

w dąż�eniach Familii 
i władcżyni Rosji,

 scharakteryżowac� 
obsżary odebrane 
Rżecżpospolitej 
w wyniku I rożbioru.

Uczeń potrafi:
 omo� wic� prżebieg 

konfederacji barskiej,
 żanaliżowac� symbolicżną 

wymowę ryciny 
ukażującej 
Rżecżpospolitą jako 
kołacż kro� lewski.

28. 
Cżasy 
stanisławowskie

Uczeń zna:
 ramy chronologicżne 

cżaso� w 
stanisławowskich,

 cele istnienia KEN.
Uczeń rozumie:
 pojęcie: Komisja 

Edukacji Narodowej 
(KEN).

Uczeń rozumie:
 pojęcie: obiady 

cżwartkowe, cżasy 
stanisławowskie.

Uczeń potrafi:
 wymienic� żabytki 

architektury os�wiecenia 
w Polsce, w tym we 
własnym regionie,

 opisac� wygląd pałacu 

Uczeń zna:
 daty: 1765, 1773,
 postacie: Tadeusża 

Rejtana, Hugo Kołłątaja.
Uczeń rozumie:
 pojęcie: Rada Nieustająca,
 prżycżyny, kto� re 

doprowadżiły do 
utworżenia KEN.

Uczeń potrafi:

Uczeń zna:
 postacie: Juliana Ursyna

Niemcewicża, Ignacego 
Krasickiego, Marcello 
Bacciarellego, Canaletta.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: klasycyżm.
Uczeń potrafi:
 prżedstawic� 

najważ�niejsże 

Uczeń potrafi:
 żanaliżowac� symbolicżną 

wymowę obrażu Rejtan – 
upadek Polski,

 scharakteryżowac� 
sytuację gospodarcżą 
Rżecżpospolitej 
w cżasach 
stanisławowskich,

 ocenic� cżasy 
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Na Wodżie w Łażienkach 
Kro� lewskich.

 prżedstawic� okolicżnos�ci 
żwołania sejmu 
rożbiorowego,

 scharakteryżowac� system 
edukacji w Rżecżpospolitej
prżed utworżeniem KEN,

 scharakteryżowac� żmiany 
wprowadżone w systemie 
edukacji prżeż KEN.

dokonania polskiego 
teatru, literatury, 
architektury, malarstwa
i rżeż�by w epoce 
os�wiecenia,

 na prżykładżie pałacu 
Na Wodżie wskażac� 
gło� wne cechy 
architektury 
klasycystycżnej.

stanisławowskie.

29. 
Konstytucja 
3 maja

Uczeń zna:
 datę: 3 maja 1791,
 najważ�niejsże 

postanowienia 
Konstytucji 3 maja.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: Sejm Wielki 

(Cżteroletni), Ustawa 
rżądowa.

Uczeń zna:
 programy stronnictw 

politycżnych istniejących 
w Rżecżpospolitej.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: stronnictwo 

kro� lewskie, stronnictwo 
magnackie, stronnictwo 
patriotycżne, Straż�  Praw.

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, jakie żmiany 

wprowadżiła Konstytucja
3 maja.

Uczeń zna:
 daty: 1788, 1788–1792, 

1790,
 postacie: Stanisława 

Stasżica, Stanisława 
Małachowskiego,

 najważ�niejsże reformy 
Sejmu Wielkiego.

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� okolicżnos�ci 

żwołania sejmu walnego,
 prżedstawic� okolicżnos�ci, 

w jakich dosżło do 
uchwalenia Ustawy 
rżądowej.

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

sytuację politycżną 
Rżecżpospolitej w 
prżededniu Sejmu 
Wielkiego,

 scharakteryżowac� 
stosunek Rosji i Prus 
do Rżecżpospolitej,

 poro� wnac� ustro� j 
Rżecżpospolitej prżed 
3 maja 1791 i po tej 
dacie.

Uczeń potrafi:
 opowiedżiec� o prżebiegu 

obrad Sejmu Wielkiego,
 ocenic� żnacżenie 

Konstytucji 3 maja jako 
pro� by ratowania 
Rżecżpospolitej.

30. 
II rożbio� r 
Polski

Uczeń zna:
 datę: 1793,
 postac�: Tadeusża 

Kos�ciusżki,
 pan� stwa ucżestnicżące 

w II rożbiorże Polski.
Uczeń rozumie:
 żnacżenie pojęcia: 

targowica.
Uczeń potrafi:

Uczeń zna:
 postac�: Jo� żefa 

Poniatowskiego,
 miejsca gło� wnych bitew 

w cżasie wojny w obronie
Konstytucji 3 maja.

Uczeń rozumie:
 pojęcie: konfederacja 

targowicka (targowica).
Uczeń potrafi:

Uczeń zna:
 datę: 1792,
 postac�: Ksawerego 

Branickiego.
Uczeń potrafi:
 prżedstawic� okolicżnos�ci 

wybuchu wojny w obronie
Konstytucji 3 maja,

 poro� wnac� stosunek sił 
międży armią polską 

Uczeń rozumie:
 pojęcie: Order Virtuti 

Militari,
 dlacżego cżęs�c� 

magnato� w oraż 
Katarżyna II dąż�yli 
do obalenia Konstytucji 
3 maja.

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� okolicżnos�ci, 

w jakich dosżło 

Uczeń potrafi:
 ocenic� postawę 

magnato� w, kto� rży ogłosili
konfederację targowicką,

 prżedstawic� okolicżnos�ci 
żwołania i prżebieg sejmu
w Grodnie,

 ocenic� postawę 
i dżiałalnos�c� kro� la 
Stanisława Augusta 
Poniatowskiego.
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 wskażac� na mapie 
żiemie odebrane 
Rżecżpospolitej 
w II rożbiorże.

 prżedstawic� reakcje 
na uchwalenie 
Konstytucji 3 maja,

 prżedstawic� 
najważ�niejsże 
wydarżenia żwiążane 
ż prżebiegiem wojny 
w obronie Konstytucji 
3 maja.

a rosyjską,
 wyjas�nic�, dlacżego kro� l 

prżesżedł do obożu 
konfederato� w 
targowickich.

do ogłosżenia 
konfederacji 
targowickiej,

 scharakteryżowac� 
obsżary odebrane 
Rżecżpospolitej 
w II rożbiorże.

31. 
Upadek 
Rżecżpospolitej

Uczeń zna:
 daty: 1794, 1795,
 pan� stwa ucżestnicżące 

w III rożbiorże Polski,
 gło� wne prżycżyny 

upadku 
Rżecżpospolitej.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: Nacżelnik 

powstania, insurekcja 
kos�ciusżkowska 
(powstanie 
kos�ciusżkowskie), 
kosynierży.

Uczeń potrafi:
 wskażac� na mapie 

żiemie odebrane 
Rżecżpospolitej 
w wyniku III rożbioru.

Uczeń zna:
 beżpos�rednią prżycżynę 

wybuchu powstania 
kos�ciusżkowskiego.

Uczeń rozumie:
 żnacżenie polskiego 

żwycięstwa pod 
Racławicami,

 dlacżego Rżecżpospolita 
upadła.

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� 

najważ�niejsże 
wydarżenia żwiążane 
ż prżebiegiem powstania 
kos�ciusżkowskiego,

 wskażac� na mapie 
miejsca żwiążane 
ż prżebiegiem powstania 
kos�ciusżkowskiego.

Uczeń zna:
 postanowienia Uniwersału

połanieckiego.
Uczeń rozumie:
 pojęcie: Uniwersał 

połaniecki.
Uczeń potrafi:
 prżedstawic� plany 

patrioto� w polskich,
 dostrżec prżycżyny, 

kto� re żadecydowały 
o klęsce masowego 
poboru do wojska.

Uczeń zna:
 postac�: Antoniego 

Madalin� skiego.
Uczeń potrafi:
 dostrżec prżycżyny 

klęski powstania 
kos�ciusżkowskiego,

 scharakteryżowac� 
obsżary odebrane 
Rżecżpospolitej 
w wyniku III rożbioru.

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

sytuację w Polsce 
po II rożbiorże,

 rożro� ż�niac� wewnętrżne 
i żewnętrżne prżycżyny 
upadku Rżecżpospolitej.

Ostatnie stulecie 
I Rżecżpospolitej 
(lekcja 
powto� rżeniowa)

Sprawdżian 
wiadomos�ci
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32. 
Podboje 
Napoleona

Uczeń zna:
 postac�: Napoleona 

Bonapartego,
 cele politycżne 

Napoleona.
Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, w jaki sposo� b

Napoleon prżejął 
władżę we Francji,

 wskażac� na mapie 
żasięg podbojo� w 
dokonanych prżeż 
Napoleona.

Uczeń zna:
 datę: 1804,
 ramy chronologicżne 

wojen napoleon� skich.
Uczeń rozumie:
 pojęcie: blokada 

kontynentalna,
Uczeń potrafi:
 wskażac� na mapie 

miejsca najważ�niejsżych 
bitew wojen 
napoleon� skich,

 prżedstawic� wpływ 
wojen napoleon� skich 
na pożycję Francji 
w Europie.

Uczeń rozumie:
 pojęcia: dyrektoriat, 

konsulat, konkordat, 
Kodeks Napoleona.

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� okolicżnos�ci, 

w jakich dyrektoriat 
prżejął władżę we Francji,

 prżedstawic� dżiałalnos�c� 
Napoleona w okresie 
konsulatu.

Uczeń zna:
 postanowienia 

konstytucji francuskiej 
ż 1795 r.,

 cel powstania Kodeksu 
Napoleona.

Uczeń rozumie:
 pojęcie: kampania 

włoska,
 żnacżenie Kodeksu 

Napoleona dla rożwoju 
prawa.

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� rżądy

dyrektoriatu,
 opisac� dżiałalnos�c� 

Napoleona 
we Włosżech,

 okres� lic�, jak żmieniało 
się nastawienie cżęs�ci 
społecżen� stwa 
francuskiego do polityki
podbojo� w Napoleona,

 wyjas�nic�, ż cżego 
wynikało negatywne 
nastawienie do 
Napoleona ws�ro� d 
innych narodo� w 
europejskich.

Uczeń zna:
 daty: 1795, 1796, 1799, 

1801, 1805, 1806, 1807,
 postanowienia pokoju 

w Tylż�y.
Uczeń rozumie:
 żwiążek międży planami 

Napoleona a relacjami 
międży Francją a innymi 
krajami Europy.

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� prżebieg 

wojen napoleon� skich,
 dostrżec żmiany 

w Europie żachodżące 
pod wpływem podbojo� w 
Napoleona,

 prżedstawic� stosunek sił 
austriacko-rosyjskich 
i francuskich prżed bitwą 
pod Austerlitż,

 opowiedżiec� o prżebiegu 
bitwy pod Austerlitż,

 ocenic� dżiałania 
politycżne i wojskowe 
Napoleona.

33. 
Po III rożbiorże 
Polski

Uczeń zna:
 datę: 1797,
 postacie: Jana Henryka 

Dąbrowskiego, Jo� żefa 
Wybickiego.

Uczeń rozumie:
 na cżym polegała tragedia

Legiono� w Polskich.
Uczeń potrafi:
 wyjas�nic�, w jaki sposo� b 

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

sytuację panującą 
w posżcżego� lnych 
żaborach,

Uczeń potrafi:
 prżedstawic� sytuację 

posżcżego� lnych grup 
społecżen� stwa byłej 
Rżecżpospolitej pod 
żaborem rosyjskim, 

Uczeń potrafi:
 scharakteryżowac� 

stosunek Napoleona 
do sprawy polskiej,

 prżedstawic� okolicżnos�ci 
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Uczeń rozumie:
 pojęcie: Mazurek 

Dąbrowskiego.
Uczeń potrafi:
 prżedstawic� 

dżiałalnos�c� Jana 
Henryka 
Dąbrowskiego.

sąsiedżi Rżecżpospolitej 
usprawiedliwiali swo� j 
udżiał w żaborach,

 wyjas�nic� okolicżnos�ci 
utworżenia Legiono� w 
Polskich we Włosżech.

 dostrżec prżycżyny 
żaufania, kto� rym Polacy 
obdarżyli Napoleona.

pruskim i austriackim,
 opisac� losy Legiono� w 

Polskich.

wkrocżenia wojsk 
francuskich na żiemie 
polskie.

34. 
Księstwo 
Warsżawskie

Uczeń zna:
 daty: 1807, 1815,
 postac�: Jo� żefa 

Poniatowskiego,
 okolicżnos�ci powstania 

Księstwa 
Warsżawskiego.

Uczeń rozumie:
 powody rożcżarowania

Polako� w Księstwem 
Warsżawskim.

Uczeń potrafi:
 wskażac� na mapie 

obsżar Księstwa 
Warsżawskiego oraż 
żmiany terytorialne, do 
jakich dosżło w 1809 r.

Uczeń rozumie:
 pojęcie: Wielka Armia.
Uczeń potrafi:
 wskażac� prżejawy 

żależ�nos�ci i nieżależ�nos�ci 
Księstwa Warsżawskiego,

 wskażac� na mapie 
miejsca najważ�niejsżych 
bitew wojen 
napoleon� skich.

Uczeń rozumie:
 pojęcie: sto dni Napoleona.
Uczeń potrafi:
 podac� podstawowe 

informacje na temat 
Księstwa Warsżawskiego,

 scharakteryżowac� ustro� j 
Księstwa Warsżawskiego,

 wyjas�nic�, jak dosżło 
do klęski Napoleona.

Uczeń rozumie:
 pojęcie: bitwa narodo� w,
 ż cżego wynikała nażwa,

jaką Napoleon nadał 
utworżonemu prżeż 
siebie Księstwu.

Uczeń potrafi:
 wyjas�nic� prżycżyny 

wybuchu wojny 
ż Austrią i prżedstawic� 
jej prżebieg 

 wyjas�nic� prżycżyny 
wybuchu wojny 
Napoleona ż Rosją.

Uczeń zna:
 daty: 1808, 1809, 

1812, 1813,
 okolicżnos�ci, w jakich 

dosżło do sżarż�y 
polskich ż�ołnierży 
pod Somosierrą.

Uczeń rozumie:
 cel taktyki stosowanej 

prżeż Rosjan podcżas 
wojny ż Napoleonem,

 prżycżyny klęski 
wyprawy Napoleona 
na Rosję.

Uczeń potrafi:
 opowiedżiec� o bitwach 

pod Somosierrą 
i Rasżynem,

 prżedstawic� 
prżygotowania 
Francużo� w do 
wyprawy na Rosję,

 opowiedżiec� o prżebiegu 
wyprawy na Rosję,

 ocenic� politykę 
Napoleona wobec 
Polako� w.

21



Okres napoleon� ski 
(lekcja 
powto� rżeniowa)

Sprawdżian 
wiadomos�ci
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