
Wymagania na oceny klasa II - historia

Temat lekcji
Wymagania na oceny

dopuszczaj dostateczn dobr bardzo dobr celuj c

Ucze : Ucze  spe nia wymagania
edukacyjne na ocen
dopuszczaj , a ponadto:

Ucze  spe nia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczaj c
i dostateczn , a ponadto:

Ucze  spe nia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczaj , dostateczn i
dobr , a ponadto:

Ucze  spe nia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczaj , dostateczn ,
dobr  i bardzo dobr ,
potrafi samodzielnie
formu owa wnioski
i wyra  opinie, a ponadto:

POLSKA U SCHY KU REDNIOWIECZA
1. Unia Polski z Lit .

adys aw Jagie o na
tronie polskim

• stosuje  poj cie: unia
personalna;

• przyporz dkowuje dacie
1410 r. odpowiednie
wydarzenie  i wyja nia
jego znaczenie;

• zna posta W ady awa
Jagie y.

•wyja nia znaczenie
i postanowienia unii
w Krewie oraz w Horodle;

•wymienia przywileje
szlacheckie nadane za
panowania Jagie y;

• czy okres 1409–1411
z odpowiednimi
wydarzeniami oraz
wyja nia ich znaczenie
dla z amania pot gi
zakonu krzy ackiego.

•wymienia etapy
powstawania sojuszu
polsko-litewskiego za
panowania pierwszych
Jagiellonów;

•wyja nia przyczyny
i nast pstwa unii Polski
z Lit ;

• przedstawia
postanowienia soboru
w Konstancji.

•wymienia, systematyzuje
i sytuuje  w czasie
wydarzenia zwi zane
z relacjami polsko-
-krzy ackimi za
pierwszych Jagiellonów;

• ocenia znaczenie
postanowie  soboru
w Konstancji dla Polski.

• ocenia wp yw wzrostu
uprzywilejowania
szlachty na sposób
sprawowania w adzy
w Polsce.

Bitwa pod Grunwaldem • zna dat  15 lipca 1410 r. i
przyporz dkowuje jej
odpowiednie wydarzenie.

•wymienia najwa niejsze
postacie zwi zane z bit
pod Grunwaldem.

• omawia proste plany
bitwy przedstawione
w podr czniku;

• rozumie podstawow
ró nic  w wiarygodno ci
pomi dzy opisami bitwy
z epoki a pó niejsz wizj
artystyczn
przedstawion przez Jana
Matejk .

• omawia taktyk  wojsk pod
dowództwem Jagie y;

•wymienia w kolejno ci
chronologicznej
najwa niejsze etapy bitwy;

•wskazuje przyczyny
zwyci stwa wojsk
Jagie y;

•wyja nia cel powstania
obrazu Matejki.

• ocenia znaczenie zwyc -
stwa grunwaldzkiego dla
pozycji Polski na arenie
m dzynarodowej;

•wskazuje te elementy
obrazu Matejki, które
wiadcz  o tym, e dzie o

jest wyobr eniem
artysty o bitwie i ma
wymow symboliczn .

2. Polska u schy ku
redniowiecza. Rz dy

W adys awa
Warne czyka
i Kazimierza
Jagiello czyka

• zna daty: 1444 r., 1454 r.,
1466 r.,
i przyporz dkowuje im
odpowiednie wydarzenia;

• zna posta W ady awa
Warne czyka.

•wymienia i wskazuje na
mapie ziemie przyznane
pa stwu polskiemu na
mocy I i II pokoju
toru skiego;

• przedstawia przyczyny
wojny trzynastoletniej.

• omawia postanowienia
I i II pokoju toru skiego;

•wyja nia i stosuje poj cie:
Zwi zek Pruski;

• opisuje ekspansj   Turków;
• omawia panowanie

adys awa Warne czyka.

• ocenia polity
zagraniczn Jagiellonów.

• ocenia polity
dynastyczn Jagiellonów
i wymienia europejskie
pa stwa, w których
panowali.



3. Polska u schy ku
redniowiecza.

Gospodarka,
spo ecze stwo,
kultura

• zna postacie Jana
ugosza i Wita Stwosza;

•wymienia najwa niejsze
dzie o Wita Stwosza;

• zna poj cia: folwark,
pa szczyzna.

• omawia rozwój kultury
polskiej u schy ku
redniowiecza;

• zna posta Filipa
Buonaccorsiego;

• opisuje sytuacj
gospodarcz   w Polsce
u schy ku redniowiecza;

• przedstawia rozwój
kultury polskiej u schy ku
redniowiecza.

•wymienia  i obja nia
przywilej nadany
szlachcie przez Jana
Olbrachta  w 1496 r.
w Piotrkowie;

• omawia przywilej
cerekwicko-nieszawski
z 1454 roku.

• omawia rozwój
uprawnie  stanu
szlacheckiego.

• ocenia wp yw rozwoju
uprawnie szlachty na
gospodark , kultur
i spo ecze stwo polskie
u schy ku redniowiecza.

4. Ku nowej epoce • zna daty: 1453 r., 1450 r.,
i przyporz dkowuje im
odpowiednie wydarzenia;

• zna posta Jana
Gutenberga.

•wymienia przyczyny
upadku Konstantynopola;

•wymienia wydarzenia
ko cz ce epok
redniowiecza.

• zna postacie Konstantyna
XI i Osmana;

•wyja nia znaczenie
zdobycia Konstantynopola
przez Turków dla kultury
europejskiej.

•wymienia i omawia
przyczyny wzrostu pot gi
osma skiej;

•wyja nia znaczenie
wynalezienia ruchomej
czcionki dla
rozpowszechnienia owa
pisanego.

•wyja nia znaczenie dat
1450 r. i 1453 r. dla
periodyzacji dziejów
powszechnych i rozumie
ich umowno .

NOWY CZ OWIEK W NOWYM WIECIE
5. Odrodzenie

i humanizm w Europie
• wymienia

najwa niejszych twórców
renesansu: Leonarda
da Vinci, Micha a Anio a,
Rafaela;

•wymienia przedstawicieli
humanizmu
europejskiego: Erazma
z Rotterdamu, Niccolò
Machiavellego,
Galileusza, Miko aja
Kopernika;

• zna i wyja nia poj cia;
humanizm, renesans,
odrodzenie, akademia,
mecenat, makiawelizm,
utopia, druk.

•wyja nia znaczenie miast
oskich jako o rodków

polityki, kultury  i sztuki
w XV-wiecznej Europie.

•wyja nia znaczenie druku
dla upowszechniania idei
renesansu;

•wyja nia poj cie:
cz owiek renesansu.

•wyja nia ród a rozwoju
kultury renesansu;

• charakteryzuje
najwa niejsze os gn cia
twórców renesansu.

•wymienia odniesienia
w kulturze wspó czesnej
do kultury renesansu
i omawia ponadczasowo
tej ostatniej.
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6. Sztuka renesansu •wymienia cechy stylu
renesansowego
w architekturze,
malarstwie i rze bie;

• charakteryzuje sztu
renesansu.

• zna i stosuje poj cia
wyst puj ce  w sztuce
renesansu: arkady, attyka,
loggia, kopu a, sarkofag,
pieta.

• charakteryzuje
najwa niejsze os gn cia
twórców renesansu:
Tycjana, Rafaela, Petera
Bruegla, Sandro
Botticellego, Leonarda
da Vinci i Micha a Anio a.

• rozpoznaje najwa niejsze
dzie a epoki renesansu.

• nazywa najwa niejsze
dzie a twórców
renesansu;

• rozpoznaje budowle
renesansowe w swoim
regionie lub w ca ej
Polsce.

7. Wielkie odkrycia
geograficzne

•wymienia przyczyny
i skutki  wielkich odkr
geograficznych;

• pokazuje na mapie tras
wypraw odkrywczych
Krzysztofa Kolumba,
Vasco da Gamy,
Ferdynanda Magellana,
Henryka eglarza,
Bartolomea Diaza
i Ameriga Vespucciego;

• zna daty: 1492 r., 1498 r.,
1519–1521,
i przyporz dkowuje im
odpowiednie wydarzenia;

•wymienia wynalazki,
które u atwi y organizacj
wypraw morskich;

•wymienia towary sprowa-
dzane przez Europejczy-
ków z Indii, Dalekiego
Wschodu  i Ameryki.

• zna daty: 1488 r., 1494 r.,
i przyporz dkowuje im
odpowiednie wydarzenia;

• wymienia
konkwistadorów:
Ferdynanda Corteza,
Franciszka Pizarro
i Diego Almagro.

• sytuuje  w czasie i
przestrzeni
najwa niejsze wyprawy
europejskich
podr ników;

• charakteryzuje kultur
Azteków, Majów oraz
Inków;

• ocenia skutki konfrontacji
dwóch cywilizacji;

•wyja nia rol
konkwistadorów.

• ocenia wp yw odkr
geograficznych na ycie
spo eczne, gospodarcze
i kulturowe Europy
i Nowego wiata.

• charakteryzuje
ugofalowe

konsekwencje traktatu
w Tordesillas;

• omawia wk ad Azteków,
Majów i Inków
w cywilizacyjny dorobek
ludzk ci.

Gospodarka  Europy
w XVI wieku

• wymienia udoskonalenia
techniczne wprowadzone
w Europie w XVI w.;

•wskazuje na mapie
Europy w XVI w.
najwi ksze miasta;

• pos uguje  si poj ciami:
dualizm gospodarczy,
nak ad, trójpolówka.

• pos uguje  si poj ciami:
manufaktura, kompania
handlowa, banki, gie dy,
weksle.

•wyja nia, na czym polega
system pracy nak adczej
i jak dosz o do powstania
manufaktur.

•wyja nia r nice
w rozwoju gospodarczym
Europy Wschodniej
i Zachodniej  w XVI
wieku.

•wyja nia znaczenie
rozwoju miast dla
gospodarki XVI-wiecznej
Europy.



8. Pocz tki reformacji •wyja nia genez
reformacji w Europie;

• zna i wyja nia poj cia:
odpust, celibat,
reformacja, protestanci,
pokój religijny;

• wymienia
najwa niejszych
reformatorów: Marcina
Lutra  i Jana Kalwina;

• zna daty: 1517 r., 1555 r.,
i przyporz dkowuje im
odpowiednie
wydarzenia.

• zna i wyja nia poj cia:
luteranizm, kalwinizm,
sekularyzacja;

• zna dat : 1524–1526,
i przyporz dkowuje jej
odpowiednie wydarzenie.

• charakteryzuje cele
i dzia ania  Marcina Lutra
i Jana Kalwina;

• opisuje przyczyny
konf liktów
wyznaniowych
w Niemczech;

• pos uguje  si poj ciem:
zasada predestynacji.

•wyja nia pog dy
reformatorów religijnych;

•wymienia przyczyny
i skutki roz amu
w Ko ciele zachodnim.

• charakteryzuje
najwa niejsze dokonania
Tomasza Münzera
i Ulricha Zwinglego.

9. Rozwój reformacji
i reforma Ko cio a
katolickiego

• zna daty: 1545–1563,
1572 r., 1598 r.,
i przyporz dkowuje im
odpowiednie wydarzenia.

• charakteryzuje reformacj
w Polsce;

• zna i wyja nia poj cia:
noc w. Bart omieja,
edykt nantejski, tolerancja
religijna;

• zna i wymienia przyczyny
zwo ania soboru
trydenckiego  i jego
postanowienia.

• zna i wyja nia daty
zwi zane z reformacj :
1534 r., 1573 r.;

• pos uguje  si poj ciami:
anglikanizm, hugenoci,
antytrynitarze,
purytanizm.

• charakteryzuje
najwa niejsze dokonania
Karola IX i Henryka IV.

• ocenia skutki roz amu
Ko cio a katolickiego dla
jego dalszego
funkcjonowania
w Europie.

10. Odrodzenie w Polsce •wymienia przedstawicieli
polskiego renesansu:
Miko aja Kopernika,
Andrzeja Frycza
Modrzewskiego, Miko aja
Reja, Jana
Kochanowskiego,
Grzegorza z Sanoka;

• opisuje najwa niejsze
dokonania przedstawicieli
polskiego renesansu.

• rozpoznaje  zabytki sztuki
renesansowej w Polsce;

• na przyk adzie Zamo cia
opisuje miasto
renesansowe;

• opisuje znaczenie
mecenatu Zygmunta  I
Starego dla rozwoju
sztuki polskiego
renesansu.

•wskazuje obiekty sztuki
renesansowej na terenie
Polski z uwzg dnieniem

asnego regionu;
• wymienia projektanta

Zamo cia – Bernarda
Morando.

• opisuje wk ad w oskiego
architekta Bartolomea
Berrecciego
w powstawanie
renesansowej
architektury w Polsce.

• omawia znaczenie
twórczo ci polskich
pisarzy renesansowych
dla rozwoju polskiej
literatury i polskiego
j zyka.
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Rozwój gospodarczy
Polski w XVI wieku

• opisuje, w jaki sposób
w XVI-wiecznej Polsce
handlowano zb em;

•wymienia i wskazuje na
mapie miasta, które
wzbogaci y si  na handlu
zbo em.

• zna i wyja nia znaczenie
daty: 1496 r.;

• zna i pos uguje s
poj ciami: folwark,
pa szczyzna.

•wyja nia, co wp yn o na
rozwój folwarku
szlacheckiego.

•wyja nia, jaki wp yw na
ycie codzienne  i obyczaje

spo ecze stwa polskiego
w XVI w. mia a sytuacja
gospodarcza.

• omawia rozwój folwarku
szlacheckiego jako
przyk ad istnienia
dualizmu gospodarczego
w XVI-wiecznej Europie.

11. Rozwój demokracji
szlacheckiej w Polsce

•wymienia najwa niejsze
przywileje szlacheckie;

• zna i wyja nia poj cia:
przywilej, pospolite
ruszenie, sejm, izba
poselska,  senat, sejm
walny, Nihil novi, wojsko
kwarciane, marsza ek
sejmu, ruch egzekucyjny,
demokracja szlachecka;

•wymienia najwa niejsze
instytucje ustrojowe i ich
kompetencje;

• zna daty: 1374 r., 1505 r.,
i przyporz dkowuje im
odpowiednie wydarzenia;

• przedstawia postacie
Kazimierza Jagiello czyka
i Jana Olbrachta.

• zna i wyja nia poj cie:
prawo sukcesyjne;

• zna daty: 1422 r., 1423 r.,
1430–1433,  1454 r.,
i przyporz dkowuje im
odpowiednie wydarzenia.

• opisuje funkcjonowanie
pa stwa polskiego
w okresie demokracji
szlacheckiej.

•wymienia i ocenia
czynniki maj ce w yw
na wzrost znaczenia
szlachty
w Rzeczypospolitej.

• omawia zr nicowanie
wewn trzne stanu
szlacheckiego i w yw
tego zró nicowania na
funkcjonowanie
Rzeczypospolitej.

12. Ostatni Jagiellonowie
na polskim tronie

• opisuje okoliczno ci
enia ho du pruskiego

i zawarcia unii lubelskiej;
• zna daty: 1525 r., 1569 r.,

i przyporz dkowuje im
odpowiednie wydarzenia;

• przedstawia postacie
Zygmunta  I Starego
i Zygmunta  II Augusta.

• zna daty: 1526 r.,
1562–1570,  1572 r.,
i przyporz dkowuje im
odpowiednie wydarzenia;

• przedstawia postacie
Albrechta Hohenzollerna
i Gotarda Kettlera;

• zna poj cia: inkorporacja,
f lota kaperska;

•wskazuje na mapie
granice pa stw
Rzeczypospolitej Obojga
Narodów.

• ocenia polity
zagraniczn ostatnich
Jagiellonów.

• zna i ocenia skutki unii
realnej dla dalszych losów
Polski i Litwy.



• zna i rozró nia g ówne
urz dy pa stwowe
Rzeczypospolitej Obojga
Narodów.

13. Pocz tki wolnej
elekcji

• opisuje zasady wolnej
elekcji;

•wyja nia poj cia: sejm
elekcyjny, konfederacja
warszawska, Artyku y
henrykowskie, pacta
conventa;

• przedstawia postacie
Henryka Walezego
i Stefana Batorego.

•wyja nia poj cia: interrex,
sejm konwokacyjny;

• przedstawia postacie Jana
Zamojskiego  i Anny
Jagiellonki;

• zna dat : 1582 r.,
i przyporz dkowuje jej
odpowiednie wydarzenie;

• zna i przedstawia porz -
dek bezkrólewia ustalony
w latach 1572–1573.

• charakteryzuje r dy
Henryka Walezego
i Stefana Batorego na
tronie polskim;

•wyja nia r nice
pomi dzy Artyku ami
henrykowskimi a pacta
conventa.

•wyja nia okoliczno ci
uchwalenia  oraz g ówne
za enia konfederacji
warszawskiej  i Artyku ów
henrykowskich.

•wymienia zagr enia
i korzy ci yn ce
z zasady elekcyjno ci
tronu.

TRUDNY WIEK
14. Kultura baroku • zna  i wskazuje

charakterystyczne cechy
sztuki baroku;

•wymienia nazwiska
najwybitniejszych
przedstawicieli sztuki
baroku: Giovanni
Lorenzo Berniniego, Jana
Vermeera,  Antona Van
Dycka, Michelangela
Merisi da Caravaggio,
Diego Velazqueza, Petera
Paul Rubensa,
Rembrandta.

• zna  i wskazuje
charakterystyczne cechy
sztuki baroku;

• zna i rozumie znaczenie
daty: 1545–1563;

• zna i wyja nia poj cia:
racjonalizm, empiryzm;

• przedstawia postacie
epoki baroku:
Kartezjusza, Izaaka
Newtona, Johna
Locke’a.

• opisuje rozwój nauki
w baroku;

•wskazuje
charakterystyczne cechy
architektury baroku na
przyk adzie fasady
ko cio a Il Gesú;

• zna dzie a
najwa niejszych
przedstawicieli sztuki
baroku.

•wymienia ró nice m dzy
architektur i sztu
baroku i renesansu.

• omawia zwi zek m dzy
rozwojem baroku
a reformami soboru
trydenckiego.

Wojna trzydziestoletnia • zna daty: 1618 r., 1620 r.,
1648 r., i przypor dko-
wuje im odpowiednie
wydarzenia.

• zna bezpo redn
przyczyn wojny
trzydziestoletniej;

•wymienia najwa niejsze
skutki wojny
trzydziestoletniej;

• umaczy, dlaczego po-
wstanie  w Czechach prze-
kszta ci o si  w konflikt
ogólnoeuropejski;

• opisuje ustrój Rzeszy
przed wybuchem wojny
trzydziestoletniej.

•wyja nia w yw
konf liktów religijnych na
przemiany ustrojowe
pa stw  w XVII w. na
przyk adzie Rzeszy;

•wyja nia mechanizm
tworzenia si koalicji

•wyja nia skutki pokoju
westfalskiego  dla sytuacji
politycznej i religijnej
Rzeszy w nast pnych
stuleciach;

•wymienia skutki wojny
trzydziestoletniej, dziel c
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•wyja nia poj cia: Unia
Protestancka, Liga
Katolicka, defenestracja
praska, pokój westfalski;

• przedstawia postacie:
Gustawa  II Adolfa,
Albrechta von
Wallensteina.

habsburskiej
i antyhabsburskiej.

je na gospodarcze,
polityczne oraz
kulturowe.

15. Absolutyzm we
Francji

• zna i wyja nia poj cie:
absolutyzm;

• przedstawia postacie:
Armanda Richelieu,
Ludwika XIV.

• zna dat : 1661 r.,
i przyporz dkowuje jej
odpowiednie wydarzenie;

• zna posta kardyna a
Mazariniego.

• zna i wyja nia poj cia:
merkantylizm, racja
stanu.

• na przyk adzie Francji
charakteryzuje g ówne
cechy monarchii
absolutnej;

• ocenia rol kardyna ów
Richelieu i Mazarini
w dziejach Francji.

• ocenia wp yw ustroju
absolutystycznego na
umocnienie pozycji
mi dzynarodowej Francji.

16. Monarchia
parlamentarna
w Anglii

• zna i wyja nia poj cia:
rewolucja, monarchia
parlamentarna,
parlament, Gabinet
Ministrów;

• przedstawia postacie:
Karola I Stuarta, Oliwera
Cromwella.

• zna i wyja nia poj cie:
purytanizm;

• zna daty: 1645 r., 1649 r.,
1660 r., 1679 r., 1688 r.,
1689 r.,
i przyporz dkowuje im
odpowiednie wydarzenia;

• opisuje przebieg rewolucji
w Anglii w XVII wieku.

• opisuje wydarzenie
nazwane „s awetn ” lub
„chwalebn ” rewoluc .

• na przyk adzie Anglii
charakteryzuje g ówne
cechy monarchii
parlamentarnej.

• porównuje ustroje
monarchii parlamentarnej
w Anglii, absolutyzmu we
Francji oraz ustroju
Rzeszy przed i po wojnie
trzydziestoletniej.

17.  Kultura barokowa
w Rzeczypospolitej

•wymienia zabytki sztuki
barokowej w Polsce;

• opisuje strój polskiego
szlachcica, stosuj c
nazwy: upan, kontusz,
pas;

•wyja nia poj cie:
Sarmata.

• charakteryzuje cechy
sztuki barokowej
w architekturze,
malarstwie i rze bie na
przyk adzie pa acu
w Wilanowie;

•wymienia nazwiska
architektów wa nych dla
kultury  baroku w Polsce,
np. Giovanniego Mar
Bernardoni.

•wskazuje zabytki sztuki
barokowej w swoim
regionie;

•wyja nia pogl d, e
Rzeczpospolita by a
w XVII w. przedmurzem
chrze cija skiej Europy;

•wymienia pozosta e
elementy stroju
szlacheckiego: karabel ,
ko pak, hajdawery.

• okre la rol sarmatyzmu
w budowaniu t samo ci
szlachty jako grupy
spo ecznej.

• omawia wp yw sztuki
baroku na kultur
szlachec
w Rzeczypospolitej.



18. Rzeczpospolita na
pocz tku panowania
Wazów

•przedstawia postacie:
Zygmunta  III Wazy, Jana
Karola Chodkiewicza,
Stani awa

kiewskiego, Jana
Zamojskiego,  Gustawa  II
Adolfa;

• zna daty: 1605 r., 1610 r.,
1620 r., 1621 r., 1634 r.,
i przyporz dkowuje im
odpowiednie wydarzenia;

• opisuje najwa niejsze
etapy wojen
Rzeczypospolitej
w 1. po owie XVII w. ze
Szwecj , pa stwem
moskiewskim i z Turcj .

• zna i wyja nia poj cia i
nazwy: dymitriada,
Samozwaniec, lisowczycy,
husaria, regent,
detronizacja;

• zna daty: 1600 r., 1618 r.,
1629 r.,
i przyporz dkowuje im
odpowiednie wydarzenia;

•wymienia postanowienia
rozejmu  w Dywilinie
i pokoju polanowskiego;

• wskazuje na mapie
ziemie: smole s ,
czernihowsk
i siewiers .

• wyja nia przyczyny wojen
Rzeczypospolitej  z Turcj ,
ze Szwecj  i Moskw ;

• opisuje nast pstwa wojen
w XVII w. dla
Rzeczypospolitej.

• opisuje okoliczno ci
obj cia tronu polskiego
przez Zygmunta  III Waz .

• ocenia polity
wewn trzn i zewn trzn
Zygmunta  III Wazy;

• opisuje zaang owanie
Rzeczypospolitej
w wojnie
trzydziestoletniej.

19. Problem kozacki
w Rzeczypospolitej

• opisuje wybuch i przebieg
powstania
Chmielnickiego;

• zna i pos uguje  si poj -
ciami i nazwami: Kozacy,
unia, powstanie, ugoda;

• przedstawia postacie:
Bohdana Chmielnickiego,

adys awa  IV;
• zna daty: 1596 r., 1648 r.,

1654 r., 1658 r.,
i przyporz dkowuje im
odpowiednie wydarzenia;

•wymienia postanowienia:
ugody w Bia ej Cerkwi,
ugody w Zborowie
i ugody w Hadziaczu.

• zna nazw : Sicz,
i pos uguje  si n ;

• zna daty: 1637 r., 1651 r.,
1667 r.,
i przyporz dkowuje im
odpowiednie wydarzenia;

•wymienia postanowienia
rozejmu  w Andruszowie;

• opisuje przyczyny
podpisania unii brzeskiej,
wskazuje jej dat  i skutki.

• przedstawia przyczyny
konf liktu z Kozakami
w XVII w.;

• charakteryzuje sposób
ycia Kozaków oraz zna

ich pochodzenie.

•wyja nia przyczyny, cele
i nast pstwa powstania
Chmielnickiego.

• przedstawia w yw
powstania
Chmielnickiego na
tworzenie s
wiadomo ci narodowej

Ukrai ców.

20. Potop – najazd
szwedzki 1655–1660

•wymienia przyczyny
wojen ze Szwecj
w po owie XVII w.;

• zna poj cia: potop
szwedzki, pokój

• opisuje stosunki
pom dzy
Rzec pospolit
a Szwecj  za panowania
pierwszych Wazów;

• przedstawia postacie:
Paw a Sapiehy, Karola X
Gustawa, przeora
o. Augustyna
Kordeckiego.

• opisuje nast pstwa
polityczne, ekonomiczne
i demograficzne wojen
polsko-szwedzkich
w XVII w.;

• ocenia d ugofalowe skutki
traktatów welawsko-
-bydgoskich dla
Rzeczypospolitej.
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w Oliwie, i pos uguje s
nimi;

• zna daty: 1655 r., 1660 r.,
i przyporz dkowuje im
odpowiednie wydarzenia;

• przedstawia postacie:
Jana Karola Chodkiewicza
i Stefana Czarnieckiego.

• zna poj cie: traktaty
welawsko-bydgoskie,
i pos uguje  si nim;

• zna dat : 1657 r.,
i przyporz dkowuje jej
odpowiednie wydarzenie;

• przedstawia postacie:
Janusza Radziwi a,
Jerzego Lubomirskiego.

• opisuje okoliczno ci
i znaczenie podpisania
traktatów welawsko-
-bydgoskich.

21. Od demokracji
szlacheckiej do
oligarchii magnackiej

• zna zjawiska wiadc ce
o kryzysie
Rzeczypospolitej
w 2. po owie XVII w;

•wyja nia poj cia:
magnateria, rokosz,
absolutyzm, liberum veto,
latyfundia magnackie;

• przedstawia postacie:
Jana Kazimierza Wazy,

adys awa Sici skiego;
• opisuje próby reform

Rzeczypospolitej Jana
Kazimierza Wazy.

• zna daty: 1606–1609,
1652 r., 1668 r.,
i przyporz dkowuje im
odpowiednie wydarzenia.

•wyja nia poj cia:
oligarchia magnacka,
klientela, patron;

• przedstawia postacie:
Jerzego Lubomirskiego,
Janusza Radziwi a;

•wskazuje przyczyny
kryzysu politycznego
i spo eczno-gospodarczego
w Rzeczypospolitej
w 2. po owie XVII w.;

• opisuje okoliczno ci
rokoszu Zebrzydowskiego
i Lubomirskiego;

•wyja nia poj cie: zasada
jednomy lno ci.

• charakteryzuje zmiany
w systemie polityczno-
-ustrojowym
Rzeczypospolitej  w XVII
wieku.

•wymienia i ocenia skutki
istnienia zale no ci
patron-klient dla polityki
wewn trznej XVII-
wiecznej
Rzeczypospolitej.

22. Wojny z Turcj
w ko cu XVII wieku
i odsiecz wiede ska

• zna przyczyny i przebieg
wojen z Turcj
w 2. po owie XVII w.;

• przedstawia postacie:
Micha a Korybuta
Wi niowieckiego, Jana III
Sobieskiego, Kara
Mustafy;

• zna dat : 1683 r.,
i przyporz dkowuje jej
odpowiednie wydarzenie.

• opisuje polity
zagraniczn Jana III
Sobieskiego;

• zna daty: 1667 r., 1669 r.,
1672 r., 1673 r.,
i przyporz dkowuje im
odpowiednie wydarzenia;

•wymienia postanowienia
pokoju w Buczaczu
i pokoju w Kar owicach.

•wyja nia przyczyny
zagro enia tureckiego
w 2. po owie XVII w.;

• opisuje nast pstwa wojen
z Turcj .

• ocenia znaczenie odsieczy
wiede skiej dla
Rzeczypospolitej.

• ocenia ogólnoeuropejskie
znaczenie odsieczy
wiede skiej.



WIECONY WIEK
23. wiecenie

w Europie
•wymienia przedstawicieli

wiecenia: Denisa
Diderota, Jeana
d’Alemberta,
Monteskiusza, Woltera,
Jana Jakuba Rousseau;

• zna i stosuje poj cie:
o wiecenie.

• zna i stosuje poj cia:
empiryzm, liberalizm
ekonomiczny, deizm,
ateizm, fizjokratyzm,
encyklopedy ci.

• opisuje zasad
trójpodzia u w adzy
i zasad umowy
spo ecznej;

•wyja nia poj cie:
absolutyzm o wiecony.

• rozumie  i potrafi
interpretowa ha a
o wiecenia.

•wyja nia znaczenie
sformu owania zasady
trójpodzia u adzy dla
zmian ustrojowych
XVIII-wiecznych pa stw.

Spo ecze stwo
i gospodarka  Europy
w XVIII wieku

• zna zmiany, jakie
nast pi y  w demografii
XVIII-wiecznej Europy;

• zna i stosuje poj cia:
post p techniczny,

odozmian.

•wymienia wynalazki,
dzi ki którym nast pi
post p techniczny:
lataj ce czó enko,
mechaniczna pr dzarka,
maszyna parowa.

• charakteryzuje zmiany
w rozwoju rolnictwa
w po owie XVIII wieku.

•wyja nia poj cie:
rewolucja przemy owa.

• ocenia znaczenie nowych
wynalazków dla post pu
cywilizacyjnego.

24. Sztuka klasycyzmu • zna dzie a
najwybitniejszych
twórców klasycyzmu;

•wyja nia poj cie:
klasycyzm.

•wymienia  i rozpoznaje
charakterystyczne cechy
klasycyzmu;

•wyja nia poj cia:
klasycyzm, tympanon,
gzyms, kapitel kolumny;

• przedstawia postacie
najwybitniejszych
twórców klasycyzmu:
Antonia Canowy,
Jacques’a Louisa Davida,
Dominika Merliniego.

•wskazuje zabytki
klasycystyczne w swoim
regionie i w Polsce.

• przedstawia postacie:,
Jakuba Kubickiego,

• ocenia wk ad polskich
przedstawicieli
klasycyzmu  w sztu
europejsk .

25. Niebezpieczne
siedztwo – Rosja

w XVIII wieku

•przedstawia reformy
Piotra  I Wielkiego;

•wyja nia poj cie: „wielka
smuta”;

• przedstawia postacie:
Iwana IV Gr nego,
Piotra I, Katarzyny II;

•wymienia daty:
1547 r., 1564–1572,
1613 r., 1689–1725,
i przyporz dkowuje im
odpowiednie wydarzenia.

• charakteryzuje r dy
Katarzyny II;

•wyja nia poj cia:
opricznina, bojarzy;

•wymienia dat : 1721 r., i
przyporz dkowuje jej
odpowiednie wydarzenie.

•wyja nia przyczyny
wzrostu  pot gi Rosji;

•wskazuje na mapie
kolejne etapy rozrostu
imperium rosyjskiego
w 1. po owie XVIII
wieku.

•wyja nia przyczyny i
konsekwencje
dominuj cej pozycji Rosji
w Europie rodkowej;

•wskazuje te reformy w
Rosji, które mia y
charakter o wieceniowy.

• ocenia w yw
dzia alno ci w adców
Rosji  w polityce
wewn trznej na przysz e
losy Rzeczypospolitej.



Temat lekcji
Wymagania na oceny

dopuszczaj dostateczn dobr bardzo dobr celuj c

26. Niebezpieczne
siedztwo – Prusy

w XVIII wieku

•wskazuje na mapie
zmiany terytorialne
w XVIII-wiecznych
Prusach;

• zna i stosuje poj cia:
elektor, „król-sier ant”.

• zna daty: 1657 r., 1701 r.,
1742 r., 1756–1763,
i przyporz dkowuje im
odpowiednie wydarzenia;

• zna i stosuje poj cie:
„rozbójnik Europy”.

•wyja nia poj cie: „cud
domu brandenburskiego;

• opisuje polityk  Prus pod
rz dami Fryderyka III,
Fryderyka Wilhelma  I
i Fryderyka II;

•wskazuje te reformy
w Prusach,  które mia y
charakter o wieceniowy.

• zna reformy
przeprowadzone
w Prusach  w XVIII w.
oraz wyja nia ich
znaczenie dla pozycji Prus
w Europie.

• ocenia w yw
dzia alno ci w adców
Prus  w polityce
wewn trznej na przysz e
losy Rzeczypospolitej.

27. Niebezpieczne
siedztwo – Austria

w XVIII wieku

• pokazuje zasi g granic
monarchii Habsburgów;

• przedstawia postacie:
Marii Teresy, Józefa II.

•wymienia reformy
o wieceniowe
przeprowadzone
w monarchii
Habsburgów;

•wyja nia poj cie:
józefinizm.

•wskazuje te reformy
w Austrii,  które mia y
charakter o wieceniowy.

• porównuje r dy
i reformy Marii Teresy
i Józefa II oraz wyja nia
ich wp yw na pozycj
Austrii w Europie;

• porównuje reformy
o wieceniowe
wprowadzone w Prusach,
Austrii i Rosji.

• ocenia w yw
dzia alno ci w adców
Austrii w polityce
wewn trznej na przysz e
losy Rzeczypospolitej.

28. Stany Zjednoczone
Ameryki

• zna i wyja nia wk ad
Polaków w walk
o niepodleg Stanów
Zjednoczonych;

•wskazuje przyczyny
wybuchu wojny
o niepodleg o ;

•wymienia podstawowe
zasady Deklaracji
Niepodleg ci
i Konstytucji Stanów
Zjednoczonych;

• pos uguje  si poj ciami:
kolonia, „herbata
bosto ska”, Kongres
Kontynentalny;

• przedstawia postacie:
Jerzego Waszyngtona,

• zna daty: 1773 r., 1774 r.,
1774–1782,  1781 r.,
i przyporz dkowuje im
odpowiednie wydarzenia;

•wymienia bitwy wojny
o niepodleg i okre la
ich znaczenie: Lexington,
Saratoga, Yorktown.

• charakteryzuje sytuacj
w koloniach angielskich
w Ameryce Pó nocnej
w 2. po owie
XVIII wieku.

•wyja nia przyczyny
powstania Stanów
Zjednoczonych oraz
zasady ustrojowe tego
pa stwa;

•wyja nia, w jaki sposób
konstytucja ameryka ska
realizowa a zasad
trójpodzia u w adzy.

• zna i rozumie znaczenie
dla funkcjonowania
wspó czesnego pa stwa
ameryka skiego idei,
które leg y u podstaw
stworzenia Stanów
Zjednoczonych.



Kazimierza Pu askiego,
Tadeusza Ko ciuszki;

• zna daty: 1776 r., 1787 r.,
1789 r.,
i przyporz dkowuje im
odpowiednie wydarzenia.

29. Pocz tek Wielkiej
Rewolucji Francuskiej

•wyja nia przyczyny
wybuchu rewolucji;

•wymienia podstawowe
zasady zawarte
w Deklaracji Praw
Cz owieka i Obywatela;

• zna i wyja nia poj cia:
Stany Generalne,
rewolucja, jakobini;

• przedstawia postacie:
Ludwika XVI,
Maksymiliana
Robespierre’a, Georgesa
Dantona, Jean-Paul
Marata.

• charakteryzuje
poszczególne etapy
pocz tkowego okresu
rewolucji francuskiej;

• przedstawia posta gen.
Józefa la Fayetta;

• zna daty: 14.07.1789 r.,
26.08.1789 r., 1791 r.,
1792 r.,
i przyporz dkowuje im
odpowiednie wydarzenia.

• opisuje postaw pa stw
europejskich wobec
rewolucji we Francji;

• zna i stosuje poj cia:
konstytuanta, kordelierzy,
sankiuloci, Legislatywa.

•wskazuje i opisuje zmiany
ustrojowe wprowadzone
w pierwszym okresie
rewolucji.

•wskazuje te idee
i wydarzenia pierwszego
etapu rewolucji
francuskiej,  które by y
realizacj my li
o wieceniowej.

30. Dyktatura jakobinów
i schy ek rewolucji

• opisuje wydarzenia
z 27 lipca 1794 r.;

•wyja nia znaczenie dat:
1793 r., 1794 rok.

• charakteryzuje
poszczególne etapy
rewolucji francuskiej;

•wyja nia znaczenie daty:
1795–1799.

• zna i stosuje poj cie:
dyrektoriat;

• na przyk adzie niewiary-
godnych i zachwycaj cych
uzasadnia tez , e strój
mo e by  wyrazem prze-
kona  politycznych i ma-
nifestacj stosunku do
otaczaj cej rzeczywisto ci;

•wyja nia znaczenie
ubioru  jako ró a
historycznego.

•wymienia i ocenia skutki
rewolucji francuskiej;

• omawia  i ocenia
znaczenie rewolucji
francuskiej  dla powstania
modelu wspó czesnego
pa stwa.

• na przyk adzie dyktatury
jakobinów opisuje
ró norodne postawy
spo ecze stwa wobec
terroru pa stwowego.

31. Czasy saskie • zna i stosuje poj cia:
bezkrólewie, abdykacja,
sejm niemy;

• przedstawia postacie:
Augusta  II Mocnego,
Stani awa

• omawia wydarzenia
zwi zane z okresem
bezkrólewia;

•wymienia postanowienia
sejmu niemego i wyja nia
ich znaczenie;

•wyja nia przyczyny
i przejawy kryzysu
w czasach saskich;

• charakteryzuje sytuacj
w Rzeczypospolitej po
mierci Augusta II.

• wyja nia zmiany w po o-
eniu m dzynarodowym

Rzeczypospolitej
w XVIII w.;

• charakteryzuje i ocenia
polityk zagraniczn

• ocenia panowanie Sasów
w Rzeczypospolitej.
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Leszczy skiego,
Augusta  III;

• zna daty: 1700–1721,
1704 r., 1706 r., 1709 r.,
1717 r., 1732 r., 1733 r.,
1734–1736,
i przyporz dkowuje im
odpowiednie wydarzenia;

•wyja nia poj cie: unia
personalna.

• dostrzega przejawy
ywienia gospodarczego

w Rzeczypospolitej
w czasach saskich;

• przedstawia posta
Karola XII.

i wewn trzn Wettinów
w Rzeczypospolitej.

32. wiecenie
w Rzeczypospolitej

• przedstawia postacie:
Stanis awa Konarskiego,
Stanis awa  Augusta Ponia-
towskiego,  Ignacego Kra-
sickiego, Hugo Ko taja,
Ignacego Potockiego;

• zna i wyja nia poj cia
i nazwy: mecenat, Szko a
Rycerska, obiady czwart-
kowe, Komisja Edukacji
Narodowej, Collegium
Nobilium;

•wyja nia znaczenie daty:
1773 rok.

• charakteryzuje specyfik
polskiego o wiecenia;

• opisuje reform o wiaty
za czasów Stani awa
Augusta Poniatowskiego;

• charakteryzuje projekty
reform ustrojowych
Stanis awa Konarskiego
i Stani awa
Leszczy skiego;

•wyja nia znaczenie dat:
1740 r., 1765 rok.

• przedstawia postacie:
Adama Naruszewicza,
Franciszka Za ockiego,
Micha a Poniatowskiego,
Grzegorza Piramowicza,
Stani awa
Leszczy skiego.

• uzasadnia potrzeb
wprowadzenia reform
ustrojowych w XVIII-
wiecznej
Rzeczypospolitej.

• rozumie,  w jaki sposób
polscy my liciele
realizowali zasady
o wiecenia.

33. Czasy
stani awowskie

•wskazuje przyczyny I roz-
bioru Rzeczypospolitej;

•wyja nia poj cia:
konfederacja, sejm
konwokacyjny, rozbiór,
Rada Nieustaj ca;

• zna daty: 1768 r., 1772 r.,
1773 r., i przypor dko-
wuje im odpowiednie
wydarzenia;

•wyja nia poj cie „Fami-
lia” oraz wskazuje rody
wchodz ce w jej sk ad;

•wymienia postacie:
Karola Radziwi a,
Micha a Krasi skiego;

• zna daty: 1764 r., 1775 r.,
i przyporz dkowuje im
odpowiednie wydarzenia.

• opisuje inicjatywy
reformatorskie Stani awa
Augusta Poniatowskiego;

•wymienia postacie: Jana
Klemensa Branickiego,
Józefa Pu askiego.

•wyja nia sytuacj
polityczn
w Rzeczypospolitej przed
elekcj Stani awa
Poniatowskiego;

•wyja nia wewn trzne
i zewn trzne
uwarunkowania
I rozbioru.

• ocenia znaczenie
konfederacji barskiej.



•opisuje wydarzenia
1768 roku.

34. Sejm Wielki,
Konstytucja  3 maja
i drugi rozbiór

•wymienia reformy Sejmu
Wielkiego;

• przedstawia postacie:
Hugo Ko taja,
Ksawerego Branickiego,
Ignacego Potockiego,
Józefa Poniatowskiego,
Tadeusza Ko ciuszki,
Stani awa
Ma achowskiego;

• sytuuje  w czasie II rozbiór
Rzeczypospolitej;

•wyja nia poj cia: Sejm
Wielki, czarna procesja;

• zna daty: 1788–1792,
1791 r., 1793 r., i przypo-
rz dkowuje  im odpowied-
nie wydarzenia.

•wyja nia sytuacj
wewn trzn i zewn trzn
w Rzeczypospolitej przed
Sejmem Wielkim;

•wyja nia g ówne zmiany
wprowadzone przez
Konstytucj   3 maja;

•wyja nia sytuacj
gospodarcz   i polityczn
po II rozbiorze
Rzeczypospolitej.

•wskazuje donio o
uchwalenia Konstytucji
3 maja dla przysz ych
pokole ;

• przedstawia postacie:
Kazimierza Nestora
Sapiehy, Szymona i Józefa
Kossakowskich, Seweryna
Rzewuskiego;

• ocenia przyst pienie króla
Stanis awa Augusta
Poniatowskiego do
konfederacji targowickiej.

•wyja nia okoliczno ci
zawi zania konfederacji
targowickiej  i ocenia jej
nast pstwa.

• ocenia reformy Sejmu
Wielkiego oraz
Konstytucji  3 maja na tle
dokona   innych pa stw
XVIII-wiecznych.

35. Powstanie
ko ciuszkowskie
i utrata
niepodleg ci

• zna przyczyny, znaczenie i
bohaterów powstania
ko ciuszkowskiego:
Bartosza G owackiego,
Tadeusza Ko ciuszk , Jana
Henryka browskiego,
Hugo Ko taja;

• sytuuje  w czasie
i przestrzeni powstanie
ko ciuszkowskie;

•wymienia nast pstwa
powstania ko ciuszkow-
skiego;

• zna  daty:  24 marca
1794 r., 4 kwietnia
1794 r., 24 p dziernika
1795 r., i przypor dko-
wuje im odpowiednie
wydarzenia.

• zna i stosuje poj cia:
uniwersa , insurekcja,
naczelnik.

• sytuuje  w czasie
III rozbiór
Rzeczypospolitej
i wskazuje na mapie
wynikaj ce z niego
zmiany terytorialne.

• obja nia cele i nast pstwa
insurekcji
ko ciuszkowskiej;

• sytuuje  w czasie
i przestrzeni wszystkie
rozbiory
Rzeczypospolitej;

•wskazuje wewn trzne
i zewn trzne przyczyny
upadku Rzeczypospolitej.

• ocenia okres panowania
Stanis awa Augusta
Poniatowskiego.

• ocenia decyzj  o wybuchu
powstania
ko ciuszkowskiego
i szanse na jego
powodzenie.


