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Temat 

lekcji 
Zagadnienia 

Wymagania na poszczególne oceny 

Ocena 

 dopuszczająca 

Uczeń: 

Ocena  

dostateczna 

Uczeń: 

Ocena dobra 

Uczeń: 

Ocena  

bardzo dobra 

Uczeń: 

Ocena 

 celująca 

Uczeń: 

Rozdział I. Narodziny nowożytnego świata 

 
1. Wielkie 

odkrycia 

geogra-

ficzne 

 średniowieczne 

wyobrażenia o 

Ziemi 

 przyczyny wy-

praw żeglarskich 

na przełomie XV i 

XVI w. 

 najważniejsze 

wyprawy przeło-

mu XV i XVI w. 

oraz ich dowódcy 

– wskazuje na 

mapie Indie, 

Amerykę 

– podaje przy-

kłady towarów 

sprowadzanych z 

Indii(przyprawy, 

jedwab) 

– wymienia 

Krzysztofa Ko-

lumba jako od-

krywcę Ameryki 

– podaje rok od-

krycia Ameryki 

(1492 r.) i okre-

śla, w którym 

wieku doszło do 

tego wydarzenia 

– wymienia nowości 

w technice żeglar-

skiej, które umożli-

wiły dalekomorskie 

wyprawy 

– poprawnie posłu-

guje się terminami: 

karawela, kompas 

– podaje lata pierw-

szej wyprawy dooko-

ła Ziemi (1519–1522 

r.)i określa, w któ-

rym wieku doszło do 

tego wydarzenia 

– wskazuje Ferdy-

nanda Magellana 

jako dowódcę wy-

prawy dookoła świa-

ta i przedstawia jej 

– podaje przy-

czyny wielkich 

odkryć geogra-

ficznych 

– wskazuje na 

mapie trasy 

najważniej-

szych wypraw 

przełomu XV i 

XVI w. oraz 

wymienia ich 

dowódców 

(Krzysztof Ko-

lumb, Ferdy-

nand Magel-

lan, Vasco da 

Gama, Bar-

tłomiej Diaz) 

– poprawnie 

– wyjaśnia 

przyczyny po-

szukiwania 

morskiej drogi 

do Indii 

– podaje i za-

znacza na osi 

czasu daty 

wypraw Bar-

tłomieja Diaza 

i Vasco da 

Gamy 

– poprawnie 

posługuje się 

terminem: 

astrolabium 

– wyjaśnia, 

dlaczego 

Krzysztof Ko-

– tłumaczy po-

chodzenie na-

zwy Ameryka 

– wskazuje 

związek mię-

dzy wynalaz-

kami z dzie-

dziny żeglugi a 

podejmowa-

niem dalekich 

wypraw mor-

skich 
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znaczenie posługuje się 

terminem: tu-

bylec 

– wyjaśnia, 

dlaczego lud-

ność tubylczą 

Ameryki na-

zwano India-

nami 

lumb i Ferdy-

nand Magellan 

skierowali 

swoje wypra-

wy drogą na 

zachód 

2. Skutki 

odkryć 

geogra-

ficznych 

 cywilizacje preko-

lumbijskie i ich 

dokonania 

 podbój Ameryki 

przez Hiszpanów 

i Portugalczyków 

oraz jego następ-

stwa 

 zmiany w życiu 

ludzi w wyniku 

odkryć geogra-

ficznych 

 

 

 

 

 

 

– wymienia na-

zwy rdzennych 

ludów Ameryki 

(Majowie, Azte-

kowie i Inkowie) 

– przy pomocy 

nauczyciela po-

sługuje się ter-

minami: Stary 

Świat, Nowy 

Świat 

– podaje przy-

kłady towarów, 

które przewożo-

no między Ame-

ryką a Europą 

 

 

 

– poprawnie posłu-

guje się terminem: 

cywilizacje preko-

lumbijskie 

– wskazuje na mapie 

tereny zamieszkałe 

przez Majów, Azte-

ków i Inków 

– wymienia dokona-

nia rdzennych ludów 

Ameryki 

– przedstawia po 

jednym pozytywnym 

i negatywnym skutku 

wielkich odkryć 

geograficznych 

– wskazuje odkrycie 

Ameryki jako począ-

tek epoki nowożytnej 

– poprawnie 

posługuje się 

terminami: 

kolonia, nie-

wolnik, plan-

tacja 

– przedstawia 

politykę Hisz-

panów i Por-

tugalczyków w 

Nowym Świe-

cie 

– tłumaczy 

przyczyny 

przewagi Eu-

ropejczyków 

nad tubylczą 

ludnością 

Ameryki 

– przedstawia 

pozytywne i 

negatywne 

skutki wiel-

kich odkryć 

geograficz-

nych 

– poprawnie 

posługuje się 

terminem: 

konkwistador 

– opisuje dzia-

łalność kon-

kwistadorów i 

wymienia naj-

bardziej zna-

nych konkwi-

stadorów 

(Hernán Cor-

– przedstawia 

zmiany w ży-

ciu ludzi w 

wyniku odkryć 

geograficznych 

– wymienia na 

podstawie ma-

py nazwy 

współczesnych 

państw położo-

nych na obsza-

rach dawniej 

zamieszkiwa-

nych przez cy-

wilizacje pre-

kolumbijskie 
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– opowiada o 

sytuacji nie-

wolników na 

plantacjach w 

Ameryce 

– wyjaśnia, w 

jaki sposób w 

Ameryce po-

jawiła się lud-

ność afrykań-

ska 

tez, Francisco 

Pizarro) 

– wskazuje na 

mapie tereny 

skolonizowane 

przez Hiszpa-

nów i Portu-

galczyków 

3. Rene-

sans – na-

rodziny 

nowej 

epoki 

 renesans– cechy 

charakterystyczne 

epoki 

 humaniści i ich 

poglądy 

 ideał człowieka w 

dobie renesansu 

 wynalezienie dru-

ku i jego znacze-

nie 

– zaznacza na osi 

czasu epokę re-

nesansu 

– wymienia Jana 

Gutenberga jako 

wynalazcę druku 

– wskazuje Leo-

narda da Vinci 

jako człowieka 

renesansu i okre-

śla dwie – trzy 

dziedziny jego 

zainteresowań 

 

 

– poprawnie posłu-

guje się terminem: 

renesans, 

– podaje czas trwa-

nia epoki renesansu 

– przedstawia ideał 

człowieka w epoce 

odrodzenia i wyja-

śnia termin: człowiek 

renesansu 

– opisuje dokonania 

Leonarda da Vinci i 

uzasadnia słuszność 

twierdzenia, że był 

on człowiekiem re-

nesansu 

– poprawnie 

posługuje się 

terminami: 

antyk, huma-

nizm 

– charaktery-

zuje epokę re-

nesansu 

– wyjaśnia na-

zwę nowej 

epoki 

– wyjaśnia 

wpływ wyna-

lezienia druku 

na rozprze-

strzenianie się 

idei renesansu 

– przedstawia 

poglądy hu-

manistów 

– wskazuje 

Erazma z Rot-

terdamu jako 

wybitnego hu-

manistę i 

przedstawia 

jego poglądy 

– porównuje 

pracę kopisty z 

pracą w śre-

dniowiecznej 

drukarni 
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4. Kultura 

renesansu 

w Europie 

 renesansowa ra-

dość życia 

  architektura rene-

sansu 

  wybitni twórcy 

odrodzenia i ich 

dzieła 

– wskazuje Wło-

chy jako kolebkę 

renesansu, 

– wymienia Leo-

narda da Vinci i 

Michała Anioła 

jako wybitnych 

twórców wło-

skiego odrodze-

nia 

– wyjaśnia, w czym 

przejawiała się rene-

sansowa radość życia 

– poprawnie posłu-

guje się terminem: 

mecenat 

– wymienia wybit-

nych twórców epoki 

odrodzenia i podaje 

przykłady ich dzieł 

– charaktery-

zuje sztukę 

renesansową, 

wskazując 

główne moty-

wy podejmo-

wane przez 

twórców, 

– poprawnie 

posługuje się 

terminem: 

fresk, podaje 

przykład dzie-

ła wykonanego 

tą techniką 

– poprawnie 

posługuje się 

terminami: 

attyka, arkada, 

kopuła do 

opisu budowli 

renesansowyc

h 

 

– poprawnie 

posługuje się 

terminem: per-

spektywa 

– podaje przy-

kłady dzieł, w 

których zasto-

sowano per-

spektywę 

5. Refor-

macja – 

czas wiel-

kich 

zmian 

 kryzys Kościoła 

katolickiego 

 Marcin Luter i je-

go poglądy 

 reformacja i jej 

następstwa 

 

 

 

– wskazuje wy-

stąpienie Marci-

na Lutra jako 

początek refor-

macji 

– poprawnie po-

sługuje się ter-

minem: odpust 

– wymienia wy-

znania prote-

stanckie 

– poprawnie posłu-

guje się terminami: 

reformacja, prote-

stanci 

– określa początek 

reformacji(1517 r.) i 

zaznacza tę datę na 

osi czasu 

– wskazuje sprzedaż 

odpustów jako jedną 

z przyczyn reforma-

– poprawnie 

posługuje się 

terminami: 

pastor, celibat, 

zbór 

– wskazuje 

objawy kryzy-

su w Kościele 

katolickim ja-

ko przyczynę 

reformacji 

-

charakteryzuje 

poglądy 

Marcina Lutra 

– opisuje po-

stanowienia 

pokoju w Au-

gsburgu (1555 

r.) i wyjaśnia 

zasadę czyj 

kraj, tego reli-

– charakteryzu-

je poglądy gło-

szone przez 

Jana Kalwina 

– wskazuje 

zmiany wpro-

wadzone w li-

turgii prote-

stanckiej 
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cji 

– charakteryzuje wy-

znania protestanckie 

i podaje ich założy-

cieli 

– opisuje 

okoliczności 

powstania 

anglikanizmu 

– przedstawia 

skutki refor-

macji 

gia 

– przedstawia 

na mapie 

podział 

religijny 

Europy 

6. Kontr-

reforma-

cja 

 postanowienia so-

boru trydenckiego 

 działalność jezui-

tów 

  wojna trzydzie-

stoletnia i jej na-

stępstwa 

– poprawnie po-

sługuje się ter-

minem: sobór 

– przy pomocy 

nauczyciela 

przedstawia 

przyczyny zwo-

łania soboru w 

Trydencie 

– wskazuje za-

kon jezuitów ja-

ko instytucję 

powołaną do 

walki z reforma-

cją 

– oblicza, jak 

długo obradował 

sobór trydencki i 

zaznacza tona osi 

– poprawnie posłu-

guje się terminami: 

kontrreformacja, se-

minarium duchowne 

– przedstawia zada-

nia seminariów du-

chownych w dobie 

kontrreformacji 

– wyjaśnia cel zało-

żenia zakonu jezui-

tów 

– wymienia Ignacego 

Loyolę jako założy-

ciela zakonu jezui-

tów 

 

 

 

– przedstawia 

postanowienia 

soboru try-

denckiego 

– poprawnie 

posługuje się 

terminami: 

heretyk, inkwi-

zycja, indeks 

ksiąg zakaza-

nych 

– wyjaśnia cel 

utworzenia 

inkwizycji i 

indeksu ksiąg 

zakazanych 

 

– charaktery-

zuje działal-

ność zakonu 

jezuitów 

– przedstawia 

zasady obo-

wiązujące je-

zuitów 

 

– przedstawia 

przyczyny wy-

buchu wojny 

trzydziestolet-

niej 

– podaje datę 

podpisania po-

koju westfal-

skiego (1648 

r.) i jego naj-

ważniejsze po-

stanowienia 
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czasu (daty po-

winny być poda-

ne przez nauczy-

ciela) 

Rozdział II. W Rzeczypospolitej szlacheckiej 

 
1. Demo-

kracja 

szlachecka 

 szlachta i jej zaję-

cia 

  prawa i obowiąz-

ki szlachty 

  sejm walny i 

sejmiki ziemskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– poprawnie po-

sługuje się ter-

minami: szlach-

ta, herb, szabla 

– przedstawia 

prawa szlachty 

odziedziczone po 

rycerskich 

przodkach 

– wymienia zaję-

cia szlachty 

– wskazuje na 

ilustracji postać 

szlachcica 

– poprawnie posłu-

guje się terminami: 

demokracja szla-

checka, przywilej, 

magnateria, szlachta 

średnia, szlachta za-

grodowa, gołota 

– wymienia izby 

sejmu walnego 

– przedstawia zróż-

nicowanie stanu 

szlacheckiego 

– wyjaśnia funkcjo-

nowanie zasady libe-

rum veto 

 

– przedstawia 

prawa i obo-

wiązki szlach-

ty, 

– poprawnie 

posługuje się 

terminem: po-

spolite rusze-

nie 

– wskazuje 

wpływ przywi-

lejów szla-

checkich na 

pozycję tego 

stanu 

– podaje i za-

znacza na osi 

czasu datę 

uchwalenia 

– poprawnie 

posługuje się 

terminami: 

sejm walny, 

sejmiki 

ziemskie 

– przedstawia 

decyzje 

podejmowane 

na sejmie 

walnym 

– 

charakteryzuje 

rolę sejmików 

ziemskich i 

zakres ich 

uprawnień 

– przedstawia 

skład izb 

– wyjaśnia, w 

jaki sposób do-

szło do ukształ-

towania się 

demokracji 

szlacheckiej 

– porównuje 

parlamenta-

ryzm Rzeczy-

pospolitej 

XVI – XVII w. 

z parlamentary-

zmem współ-

czesnej Polski 

– wyjaśnia, kto 

sprawował 

władzę w 

Rzeczypospolit

ej 
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konstytucji 

Nihil novi 

(1505 r.), 

określa wiek, 

w którym do-

szło do tego 

wydarzenia 

– przedstawia 

prawa otrzy-

mane przez 

szlachtę na 

mocy konsty-

tucji Nihil novi 

sejmu walnego 

 

 

 

2. W fol-

warku 

szlachec-

kim 

 folwark szlachec-

ki 

  gospodarcza 

działalność 

szlachty 

  spław wiślany 

  statuty piotrkow-

skie 

– poprawnie po-

sługuje się ter-

minami: folwark, 

dwór 

– na podstawie 

ilustracji z pod-

ręcznika wymie-

nia elementy 

wchodzące w 

skład folwarku 

szlacheckiego 

– opisuje zajęcia 

chłopów i miesz-

– poprawnie 

posługuje się 

terminami: spław 

wiślany, szkuta, 

spichlerz, 

pańszczyzna 

– przedstawia 

gospodarczą 

działalność szlachty 

– wskazuje na mapie 

Pomorze Gdańskie i 

najważniejsze porty 

położone nad Wisłą 

– wymienia towary 

wywożone z Polski i 

– wymienia 

najważniejsze 

zabudowania 

folwarku i 

wskazuje ich 

funkcje 

– wyjaśnia 

przyczyny i 

sposoby 

powiększania 

się majątków 

szlacheckich 

– tłumaczy, 

dlaczego 

szlachta 

– wyjaśnia 

znaczenie od-

zyskania przez 

Polskę Pomo-

rza Gdańskie-

go dla rozwoju 

gospodarki 

– wymienia 

najważniejsze 

ustawy wy-

mierzone 

przeciw chło-

pom i miesz-

czanom 

– wyjaśnia na-

– wyjaśnia 

wpływ ustaw 

antychłopskich 

i antymiesz-

czańskich na 

położenie tych 

grup społecz-

nych i rozwój 

polskiej gospo-

darki 
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czan sprowadzane do 

kraju 

uchwaliła 

ustawy 

antychłopskie i 

antymieszczań

skie 

stępstwa oży-

wienia gospo-

darczego 

3. W cza-

sach 

ostatnich 

Jagiello-

nów 

 ostatni Jagiello-

nowie na tronie 

Polski 

 wojna z zakonem 

krzyżackim 1519–

1521 

 hołd pruski i jego 

postanowienia 

  polityka wschod-

nia ostatnich Ja-

giellonów 

– wymienia 

ostatnich wład-

ców z dynastii 

Jagiellonów: 

Zygmunta I Sta-

rego i Zygmunta 

Augusta 

– podaje i zazna-

cza na osi czasu 

datę hołdu pru-

skiego (1525 r.), 

określa wiek, w 

którym doszło do 

tego wydarzenia 

– wskazuje na 

obrazie Jana Ma-

tejki Hołd pruski 

postaci Zygmun-

ta Starego i Al-

brechta Hohen-

zollerna 

– wskazuje na mapie 

Prusy Książęce, Pru-

sy Królewskie, Inf-

lanty 

– opisuje zależność 

Prus Książęcych od 

Polski 

– wyjaśnia przyczy-

ny najazdu Iwana 

Groźnego na Inflanty 

 

 

 

 

– przedstawia 

przyczyny 

wojny Polski z 

zakonem krzy-

żackim (1519–

1521 r.) 

– wymienia 

państwa wal-

czące o Inflan-

ty i wskazuje 

sporne teryto-

rium na mapie 

– wyjaśnia 

skutki rywali-

zacji Polski, 

Szwecji, Mo-

skwy i Danii o 

Inflanty 

– poprawnie 

posługuje się 

terminem: 

hołd lenny 

– przedstawia 

postanowienia 

hołdu pruskie-

go(1525 r.) i 

jego skutki 

– opisuje ko-

rzyści i zagro-

żenia wynika-

jące z posta-

nowień hołdu 

pruskiego 

– 

charakteryzuje 

politykę 

wschodnią 

ostatnich 

Jagiellonów i 

jej następstwa 

 

4. Odro-

dzenie na 
 idee renesansowe – wymienia Mi-

kołaja Kopernika 

– wymienia Mikołaja 

Reja i Jana Kocha-

– poprawnie 

posługuje się 

– poprawnie 

posługuje się 

– wyjaśnia, 

dlaczego XVI 
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ziemiach 

polskich 

w Polsce 

  literatura pol-

skiego renesansu i 

jej twórcy 

 renesansowy 

Wawel Jagiello-

nów 

 odkrycie Mikołaja 

Kopernika 

 

jako twórcę teorii 

heliocentrycznej 

– wskazuje Wa-

wel jako przy-

kład budowli re-

nesansowej w 

Polsce 

– poprawnie po-

sługuje się ter-

minem: włosz-

czyzna i wskazu-

je jego pocho-

dzenie 

nowskiego jako 

twórców literatury 

renesansowej w Pol-

sce 

– wyjaśnia przyczy-

ny twórczości lite-

rackiej w języku pol-

skim 

– charakteryzuje od-

krycie Mikołaja Ko-

pernika i pokazuje 

różnice między teo-

rią polskiego astro-

noma a dotychczas 

obowiązującą kon-

cepcją budowy 

wszechświata 

 

terminami: 

arras, kruż-

ganki, mecenat 

– charaktery-

zuje krótko 

twórczość Mi-

kołaja Reja i 

Jana Kocha-

nowskiego 

– opisuje Wa-

wel jako przy-

kład architek-

tury renesansu 

w Polsce 

– uzasadnia 

tezę, że Miko-

łaj Kopernik 

był człowie-

kiem renesan-

su 

– przywołuje 

Galileusza ja-

ko zwolennika 

teorii Koper-

nika 

terminami: 

teoria geocen-

tryczna, teoria 

heliocentrycz-

na 

– wyjaśnia 

przyczyny 

rozwoju kultu-

ry renesanso-

wej w Polsce 

– przedstawia 

zasługi ostat-

nich Jagiello-

nów dla roz-

woju renesan-

su 

– przedstawia 

poglądy An-

drzeja Frycza 

Modrzewskie-

go jako pisarza 

politycznego 

doby renesan-

su 

stulecie na-

zwano złotym 

wiekiem w hi-

storii Polski 

–opisuje wy-

braną budowlę 

renesansową w 

swoim regionie 
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5. Rzecz-

pospolita 

Obojga 

Narodów 

 geneza unii lubel-

skiej 

  postanowienia 

unii lubelskie 

 struktura narodo-

wa i wyznaniowa 

I Rzeczpospolitej 

– wskazuje na 

mapie Lublin i 

Rzeczpospolitą 

Obojga Narodów 

– wskazuje na 

obrazie Jana Ma-

tejki Unia lubel-

ska postać Zyg-

munta II Augusta 

jako autora i po-

mysłodawcę unii 

– podaje i zazna-

cza na osi czasu 

datę podpisania 

unii lubelskiej 

(1569 r.), określa 

wiek, w którym 

doszło do tego 

wydarzenia 

– poprawnie posłu-

guje się terminami: 

unia personalna, 

unia realna 

– wyjaśnia nazwę 

Rzeczpospolita Ob-

ojga Narodów 

– wskazuje na mapie 

Królestwo Polskie i 

Wielkie Księstwo 

Litewskie 

– przedstawia 

postanowienia 

unii lubelskiej 

– charaktery-

zuje strukturę 

narodową i 

wyznaniową I 

Rzeczypospo-

litej 

– analizuje 

wygląd herbu I 

Rzeczypospo-

litej i porów-

nuje go z her-

bem Królestwa 

Polskiego 

– opisuje skut-

ki utworzenia 

Rzeczypospo-

litej Obojga 

Narodów 

– wyjaśnia ko-

rzyści płynące 

z wielokultu-

rowości 

– wskazuje na 

mapie Wołyń, 

Podole i Ukra-

inę 

– wymienia 

korzyści i za-

grożenia wyni-

kające z utwo-

rzenia Rzeczy-

pospolitej Ob-

ojga Narodów 

 

 

 

 

 

 

6. „Pań-

stwo bez 

stosów” 

 Rzeczpospolita 

państwem wielo-

wyznaniowym 

  Akt konfederacji 

warszawskiej 

 reformacja w Pol-

sce 

– wskazuje wie-

lowyznaniowość 

I Rzeczypospoli-

tej 

– poprawnie po-

sługuje się ter-

minem: toleran-

cja 

– zauważa po-

– wymienia wyzna-

nia zamieszkujące 

Rzeczpospolitą Ob-

ojga Narodów 

– wskazuje cel pod-

pisania konfederacji 

warszawskiej 

– podaje i zaznacza 

na osi czasu datę 

– przedstawia 

postanowienia 

konfederacji 

warszawskiej 

– poprawnie 

posługuje się 

terminem: in-

nowierca 

– nazywa 

– poprawnie 

posługuje się 

terminami: 

katolicyzm, 

judaizm, lute-

ranizm, pra-

wosławie 

– charaktery-

zuje strukturę 

– nazywa i 

wskazuje na 

mapie ziemie 

zamieszkałe 

przez przed-

stawicieli po-

szczególnych 

wyznań 

– wyjaśnia 
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trzebę poszano-

wania odmienno-

ści religijnej i 

kulturowej 

 

podpisania konfede-

racji warszaw-

skiej(1573 r.), okre-

śla wiek, w którym 

doszło do tego wyda-

rzenia 

– wyjaśnia, co ozna-

cza, że Polska była 

nazywana„ pań-

stwem bez stosów” 

świątynie róż-

nych wyznań 

– wskazuje na 

mapie Raków i 

Pińczów jako 

ważne ośrodki 

reformacji w 

Polsce 

– omawia 

wkład innych 

wyznań w 

rozwój szkol-

nictwa I Rze-

czypospolitej 

wyznaniową I 

Rzeczypospo-

litej 

– wyjaśnia, 

kim byli aria-

nie i przedsta-

wia zasady ich 

religii 

– tłumaczy 

przyczyny nie-

chęci szlachty 

polskiej wobec 

arian 

 

związek mię-

dzy narodowo-

ścią a wyzna-

waną religią 

wśród miesz-

kańców I Rze-

czypospolitej 

7. Pierw-

sza wolna 

elekcja 

 przyczyny elek-

cyjności tronu 

polskiego 

  przebieg pierw-

szej wolnej elek-

cji 

 Artykuły henry-

kowskie i pacta 

conventa 

 następstwa wol-

nych elekcji 

– poprawnie po-

sługuje się ter-

minem: elekcja 

– krótko opisuje, 

dlaczego pol-

skich władców 

zaczęto wybierać 

drogą wolnej 

elekcji 

– wskazuje Hen-

ryka Walezego 

jako pierwszego 

króla elekcyjne-

go 

– poprawnie posłu-

guje się terminami: 

wolna elekcja, bez-

królewie 

– podaje i zaznacza 

na osi czasu datę 

pierwszej wolnej 

elekcji 

– opisuje przebieg 

pierwszego bezkró-

lewia i wyjaśnia, kim 

był interrex 

– przedstawia 

zasady wyboru 

monarchy 

– na podstawie 

obrazu Cana-

letta opisuje 

miejsce i prze-

bieg wolnej 

elekcji 

– wyjaśnia 

skutki wol-

nych elekcji 

– wymienia 

warunki, które 

musieli spełnić 

królowie elek-

cyjni 

– poprawnie 

posługuje się 

terminami: 

Artykuły hen-

rykowskie, 

pacta conventa 

– wyjaśnia 

wpływ Artyku-

łów henrykow-

skich i pacta 

conventa na 

pozycję mo-

narchy w Rze-

czypospolitej 
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Rozdział III. W obronie granic Rzeczypospolitej 

 
1. Wojny z 

Rosją 
 wojny Stefana 

Batorego o Inflan-

ty 

 dymitriada i pol-

ska interwencja w 

Rosji 

 pokój w Polano-

wie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– wskazuje na 

mapie Inflanty i 

Carstwo Rosyj-

skie 

– wymienia Ste-

fana Batorego 

jako kolejnego 

po Henryku Wa-

lezym władcę 

Polski 

– poprawnie po-

sługuje się ter-

minem: hetman 

– opisuje, w jakim 

celu została utwo-

rzona piechota wy-

braniecka 

– przedstawia, jak 

zakończyły się woj-

ny o Inflanty prowa-

dzone przez Stefana 

Batorego 

– podaje i zaznacza 

na osi czasu datę bi-

twy pod Kłuszynem 

(1610 r.),określa 

wiek, w którym do-

szło do tego wyda-

rzenia 

– opowiada o zna-

czeniu bitwy pod 

Kłuszynem  

– przywołuje Stani-

sława Żółkiewskiego 

jako dowódcę bitwy 

pod Kłuszynem 

– wskazuje na mapie 

Moskwę i Kłuszyn 

– przedstawia 

przyczyny na-

jazdu Iwana 

Groźnego na 

Inflanty 

– poprawnie 

posługuje się 

terminami: 

piechota wy-

braniecka, 

dymitriada, 

Kreml, bojar 

– opisuje na-

stępstwa dy-

mitriady 

– wskazuje na 

mapie tereny 

przyłączone 

przez Polskę w 

wyniku inter-

wencji w Rosji 

(po pokoju w 

Polanowie i 

Jamie Zapol-

skim) 

– opisuje 

przyczyny po-

parcia Dymitra 

Samozwańca 

przez magna-

tów i ducho-

wieństwo 

– wskazuje 

przyczyny 

obalenia Dy-

mitra Samo-

zwańca 

– wyjaśnia cel 

polskiej inter-

wencji w Rosji 

– podaje datę 

podpisania 

pokoju w Po-

lanowie (1634 

r.) 

– ocenia poli-

tykę Zygmunta 

III wobec Rosji 

– przedstawia 

postanowienia 

pokoju w Pola-

nowie 
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2. Począ-

tek wojen 

ze Szwecją 

 Wazowie na tro-

nie Polski 

  przyczyny wojen 

ze Szwecją 

 wojna o Inflanty 

 walka o ujście 

Wisły 

 skutki wojen pol-

sko-szwedzkich w 

I poł. XVII w. 

  Warszawa stolicą 

Polski 

– wymienia ele-

menty uzbrojenia 

husarza i pokazu-

je je na ilustracji 

– wskazuje na 

mapie Szwecję, 

Inflanty i Wisłę 

– wymienia sto-

lice Polski 

(Gniezno, Kra-

ków, Warszawa) 

 

– wskazuje na mapie 

Kircholm i Pomorze 

Gdańskie 

– podaje datę bitwy 

pod Kircholmem 

(1605 r.) i nazwisko 

dowódcy polskich 

wojsk (Jan Karol 

Chodkiewicz) 

– wyjaśnia, dlaczego 

przeniesiono stolicę 

z Krakowa do War-

szawy 

– charaktery-

zuje przyczyny 

wojen polsko-

szwedzkich w 

XVII w. 

– poprawnie 

posługuje się 

terminem: cło 

– opowiada 

przebieg woj-

ny o Inflanty 

– wskazuje na 

mapie Oliwę 

– podaje datę 

bitwy pod 

Oliwą (1627 

r.) i wyjaśnia 

znaczenie tego 

starcia 

– wyjaśnia, 

dlaczego 

Zygmunt III 

Waza utracił 

tron Szwecji 

– przedstawia 

przyczyny za-

blokowania 

ujścia Wisły 

przez Szwe-

dów 

– tłumaczy, 

dlaczego Pol-

ska często nie 

wykorzysty-

wała swoich 

sukcesów mi-

litarnych 

– przedstawia 

postanowienia i 

podaje daty 

podpisania ro-

zejmu w Sta-

rym Tar-

gu(1629 r.) i 

Sztumskiej Wsi 

(1635 r.) 

 

3. Powsta-

nie 

Chmiel-

nickiego 

 sytuacja Kozaków 

zaporoskich 

  powstanie Koza-

ków na Ukrainie 

 ugoda w Pereja-

sławiu 

 

 

– wskazuje Boh-

dana Chmielnic-

kiego jako przy-

wódcę powstania 

Kozaków na 

Ukrainie 

– wymienia ele-

menty uzbrojenia 

Kozaków i poka-

– wyjaśnia, kim byli 

Kozacy 

– poprawnie posłu-

guje się terminem: 

Zaporoże 

– wskazuje na mapie 

Ukrainę, Zaporoże i 

Dzikie Pola 

– podaje i zaznacza 

– wyjaśnia, 

kim byli Ko-

zacy rejestrowi 

– przedstawia 

zajęcia i sytu-

ację Kozaków 

–wskazuje na 

mapie najważ-

niejsze bitwy 

– przedstawia 

przyczyny 

wybuchu po-

wstania na 

Ukrainie 

– omawia 

główne etapy 

powstania 

– wyjaśnia, 

– przedstawia 

skutki powsta-

nia Chmielnic-

kiego 

– wskazuje ro-

zejm w Andru-

szowie  jako 

moment za-

kończenia po-
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zuje je na ilustra-

cji 

– rozpoznaje na 

ilustracji Kozaka 

wśród przedsta-

wicieli innych 

grup społecznych 

 

na osi czasu datę 

wybuchu powstania 

kozackiego (1648 r.) 

powsta-

nia(Żółte Wo-

dy, Korsuń, 

Beresteczko) 

– uzasadnia 

tezę, że po-

wstanie 

Chmielnickie-

go było wojną 

domową 

 

dlaczego po-

wstanie 

Chmielnickie-

go przerodziło 

się w wojnę 

polsko-

rosyjską 

– wskazuje na 

mapie Pereja-

sław 

– podaje i za-

znacza na osi 

czasu datę 

ugody w Pere-

jasławiu (1654 

r.) 

wstania i woj-

ny polsko-

rosyjskiej 

(1667 r.) 

– ocenia poli-

tykę szlachty 

wobec Koza-

ków 

 

 

4. Potop 

szwedzki 
 przyczyny wojen 

Rzeczypospolitej 

ze Szwecją 

  najazd Szwedów 

na Polskę w la-

tach 1655– 1660 

  postawa społe-

czeństwa pol-

skiego wobec na-

jeźdźcy 

 skutki potopu 

– poprawnie po-

sługuje się ter-

minem: potop 

szwedzki 

– wskazuje Ste-

fana Czarniec-

kiego jako boha-

tera walk ze 

Szwedami 

– wymienia 

obronę Jasnej 

– charakteryzuje po-

staci Stefana Czar-

nieckiego i Augusty-

na Kordeckiego 

– uzasadnia znacze-

nie bohaterskiej 

obrony Częstochowy 

dla prowadzenia dal-

szej walki z najeźdź-

cą 

– podaje i zaznacza 

– poprawnie 

posługuje się 

terminem: 

wojna podjaz-

dowa 

– wyjaśnia 

przyczyny 

prowadzenia 

wojny podjaz-

dowej przez 

Polskę 

– wymienia 

przyczyny wo-

jen polsko-

szwedzkich 

– wyjaśnia 

przyczyny po-

czątkowych 

niepowodzeń 

Rzeczypospo-

litej w czasie 

potopu 

– przedstawia 

skutki potopu 

szwedzkiego 

– wskazuje za-

grożenie pły-

nące dla Rze-

czypospolitej z 

powodu utraty 

lenna pruskie-

go 
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Góry jako prze-

łomowy moment 

potopu szwedz-

kiego 

– wskazuje na 

mapie Często-

chowę i Inflanty 

– wyjaśnia, dla-

czego najazd 

Szwedów na-

zwano potopem 

–przedstawia na 

ilustracji uzbro-

jenie piechoty 

szwedzkiej 

na osi czasu daty po-

topu szwedzkiego 

(1655–1660 r.) oraz 

pokoju w Oliwie 

(1660 r.)  

– charakteryzuje po-

stępowanie Szwe-

dów wobec ludności 

polskiej 

– wskazuje na 

mapie Lwów i 

Prusy Książę-

ce 

– przedstawia 

zobowiązania 

Jana Kazimie-

rza złożone 

podczas ślu-

bów lwow-

skich 

 

szwedzkiego 

– wymienia 

postanowienia 

pokoju w Oli-

wie  

 

 

5. Wojny z 

Turcją 
 imperium osmań-

skie 

 przyczyny wojen 

Rzeczypospolitej 

z Turcją w XVII 

w. 

 wojna o Mołda-

wię 

  najazd Turków 

na Polskę w II 

poł. XVIII w. i 

– poprawnie po-

sługuje się ter-

minami: sułtan, 

husarz, janczar 

– podaje przy-

czyny wyprawy 

Jana III Sobie-

skiego pod Wie-

deń 

– wskazuje na 

mapie Wiedeń 

– poprawnie posłu-

guje się terminami: 

islam, wezyr 

– charakteryzuje po-

staci Jana III Sobie-

skiego i Kara Musta-

fy 

– podaje i zaznacza 

na osi czasu daty bi-

twy pod Chocimiem 

(1673 r.) oraz odsie-

– poprawnie 

posługuje się 

terminami: 

haracz, eks-

pansja 

– podaje i za-

znacza na osi 

czasu daty na-

jazdu turec-

kiego i oblę-

żenia Kamień-

– omawia 

przyczyny wo-

jen polsko-

tureckich w 

XVII w. 

– przedstawia 

walkę Rzeczy-

pospolitej o 

Mołdawię 

– wymienia 

hetmanów 

– opisuje po-

stanowienia 

traktatu w Bu-

czaczu 

– przedstawia 

następstwa wo-

jen polsko-

tureckich w 

XVII w. 
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jego skutki 

 odsiecz wiedeń-

ska Jana III So-

bieskiego 

 

 czy wiedeńskiej 

(1683 r.) 

– wymienia skutki 

wojen z Turcją 

– wskazuje na mapie 

Podole, Chocim i 

Kamieniec Podolski 

ca Podolskie-

go (1672 r.) 

– wskazuje na 

mapie tereny, 

na których to-

czyła się woj-

na (Podole) 

oraz miejsca 

najważniej-

szych wyda-

rzeń (Cecora 

Kamieniec 

Podolski, 

Chocim) 

– wymienia 

przyczyny po-

czątkowych 

niepowodzeń 

wojsk polskich 

w walce z 

Turkami w II 

poł. XVII w. 

Stanisława 

Żółkiewskiego 

i Jana Karola 

Chodkiewicza 

oraz bitwy z 

Turcją, w któ-

rych dowodzili 

(Cecora1620 

r., obrona 

Chocimia1621 

r.) 

 

6. Kryzys 

Rzeczypo-

spolitej  

 skutki wojen 

prowadzonych 

przez Rzeczpo-

spolitą w XVII w. 

 sytuacja politycz-

– charakteryzuje 

XVII stulecie 

jako czas wielu 

konfliktów wo-

– wymienia skutki 

wojen toczonych 

przez Rzeczpospolitą 

w XVII w., w tym 

– poprawnie 

posługuje się 

terminem: li-

berum veto 

– charaktery-

zuje funkcjo-

nowanie apa-

ratu władzy na 

– przedstawia 

przyczyny ro-

koszu Lubo-

mirskiego 

– wyjaśnia, 
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no-gospodarcza 

kraju na przeło-

mie XVII i XVIII 

w. 

 

 

 

 

 

 

 

jennych prowa-

dzonych przez 

Rzeczpospolitą 

– wskazuje na 

mapie państwa, z 

którymi Rzecz-

pospolita prowa-

dziła wojny w 

XVII w. 

 

 

 

m.in. wyniszczenie 

kraju i straty teryto-

rialne 

 

– wskazuje na 

mapie tereny 

utracone przez 

Rzeczpospoli-

tą (Inflanty, 

Podole, Prusy 

Książęce, 

część Ukrainy) 

– wymienia 

przyczyny 

uzależnienia 

Polski od ob-

cych państw 

przełomie 

XVII i XVIII 

w., zwracając 

uwagę na sła-

bość władzy 

królewskiej, 

zrywanie sej-

mów i wzrost 

znaczenia ma-

gnaterii 

– wskazuje 

objawy kryzy-

su państwa 

– podaje przy-

czyny i obja-

wy kryzysu 

gospodarczego 

dlaczego w 

Rzeczypospoli-

tej coraz więk-

szą rolę zaczy-

nali odgrywać 

magnaci 

– wskazuje po-

stać Władysła-

wa Sicińskie-

go, który w 

1652 r. dopro-

wadził do 

pierwszego w 

historii zerwa-

nia sejmu 
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7. Barok i 

sarma-

tyzm 

 barok– epoka 

kontrastów 

  cechy charakte-

rystyczne stylu 

barokowego 

 architektura i 

sztuka barokowa 

 Sarmaci i ich 

obyczaje 

– opowiada o 

sposobach spę-

dzania czasu 

wolnego przez 

szlachtę na prze-

łomie XVII i 

XVIII w. 

– wskazuje pozy-

tywne i nega-

tywne cechy 

szlachty polskiej 

tego okresu 

– wymienia naj-

wybitniejsze 

dzieła sztuki ba-

rokowej w Pol-

sce i Europie (np. 

Wersal, pałac w 

Wilanowie) 

– poprawnie posłu-

guje się terminem: 

barok 

– zaznacza na osi 

czasu epokę baroku 

– wymienia dwie –

trzy cechy charakte-

rystyczne architektu-

ry barokowej 

– z ilustracji przed-

stawiających zabytki 

wybiera te, które zo-

stały zbudowane w 

stylu barokowym 

– wyjaśnia, czym 

były kalwarie 

– charaktery-

zuje malarstwo 

i rzeźbę epoki 

baroku 

– charaktery-

zuje ideologię 

sarmatyzmu 

– wyjaśnia po-

chodzenie 

terminu sar-

matyzm 

– wyjaśnia 

znaczenie 

określenia 

„złota wolność 

szlachecka” 

–opisuje strój 

sarmacki na 

podstawie ilu-

stracji 

– poprawnie 

posługuje się 

terminami: 

putto, orna-

ment 

– wyjaśnia ge-

nezę epoki ba-

roku 

– wskazuje 

wpływ rosną-

cej pobożności 

na architekturę 

i sztukę epoki 

– wskazuje 

następstwa 

bezkrytyczne-

go stosunku 

szlachty do 

ustroju pań-

stwa 

– wyjaśnia, na 

czym polega 

związek kultu-

ry barokowej z 

ruchem kontr-

reformacyjnym 

– charakteryzu-

je barok jako 

epokę kontra-

stów 

 

Rozdział IV. Od absolutyzmu do republiki 

 
1. Monar-

chia abso-

lutna we 

Francji 

 Edykt nantejski i 

jego skutki 

 umacnianie władzy 

monarchy we Fran-

– krótko opisuje 

zakres władzy 

króla w monar-

chii absolutnej 

– poprawnie posłu-

guje się terminem: 

monarchia absolutna 

– wymienia upraw-

– poprawnie 

posługuje się 

terminami: 

manufaktura, 

– poprawnie 

posługuje się 

terminem: hu-

genoci 

– przedstawia 

działania kar-

dynała Riche-

lieu zmierzają-
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cji 

 rządy absolutne 

Ludwika XIV 

 Francja potęgą mi-

litarną i gospodar-

czą 

 

 

 

 

 

– przywołuje 

postać Ludwika 

XIV jako wład-

cy absolutnego 

– wskazuje na 

mapie Francję 

 

 

nienia monarchy ab-

solutnego 

– wyjaśnia, dlaczego 

Ludwika XIV okre-

ślano mianem Króla 

Słońce 

– wskazuje czas pa-

nowania Ludwika 

XIV (XVII w.) 

– opisuje życiu w 

Wersalu w czasach 

Ludwika XIV 

cło, import, 

eksport 

– wyjaśnia, 

dlaczego Fran-

cja była euro-

pejską potęgą 

– przedstawia, 

w jaki sposób 

doszło do 

wzmocnienia 

władzy kró-

lewskiej we 

Francji 

 

 

– opisuje, jak 

zakończyły się 

wojny religijne 

we Francji 

(przywołuje 

Edykt nantej-

ski) 

– omawia poli-

tykę gospodar-

czą ministra 

Colberta  

– opowiada o 

twórczości 

Moliera 

ce do wzmoc-

nienia pozycji 

monarchy 

– wskazuje po-

zytywne i ne-

gatywne strony 

panowania Lu-

dwika XIV 

2. Monar-

chia par-

lamentar-

na w An-

glii 

 absolutyzm angiel-

ski 

 konflikt Karola I z 

parlamentem 

  dyktatura Olivera 

Cromwella 

 ukształtowanie się 

monarchii parla-

mentarnej 

 

 

 

– wskazuje na 

mapie Anglię i 

Londyn 

– przy pomocy 

nauczyciela po-

sługuje się ter-

minem: parla-

ment 

– wskazuje or-

gany władzy w 

monarchii par-

lamentarnej 

– poprawnie posłu-

guje się terminem: 

monarchia parla-

mentarna 

– wskazuje Anglię 

jako kraj o ustroju 

monarchii parlamen-

tarnej 

– wymienia i krótko 

charakteryzuje po-

staci Karola I Stuar-

ta, Olivera Cromwel-

la i Wilhelma Orań-

– wyjaśnia 

przyczyny 

konfliktu Ka-

rola I z parla-

mentem 

– przedstawia 

Deklarację 

praw narodu 

angielskiego 

– charaktery-

zuje ustrój 

monarchii par-

lamentarnej 

– poprawnie 

posługuje się 

terminami: 

purytanie, no-

wa szlachta, 

rojaliści 

– przedstawia 

postać Olivera 

Cromwella i 

jego dokona-

nia 

– wskazu-

je1689 r. jako 

– wymienia 

główne etapy  

kształtowania 

się monarchii 

parlamentarnej 

w Anglii 

– porównuje 

ustrój monar-

chii parlamen-

tarnej i monar-

chii absolutnej 
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skiego 

– przedstawia zakres 

władzy dyktatora 

 czas ukształ-

towania się 

monarchii par-

lamentarnej w 

Anglii 

3. Oświe-

cenie w 

Europie 

 ideologia oświece-

nia 

 wybitni myśliciele 

doby oświecenia 

 władzy według 

Monteskiusza  

 najważniejsze do-

konania naukowe 

oświecenia 

 architektura 

oświeceniowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

– poprawnie 

posługuje się 

terminem: 

oświecenie 

– zaznacza na 

osi czasu epokę 

oświecenia 

– podaje przy-

kład dokonania 

naukowego lub 

technicznego 

epoki oświece-

nia (np. termo-

metr lekarski, 

maszyna paro-

wa) 

 

– poprawnie posłu-

guje się terminem: 

klasycyzm 

– wymienia przykła-

dy budowli klasycy-

stycznych w Polsce i 

Europie 

– charakteryzuje styl 

klasycystyczny 

– z ilustracji przed-

stawiających zabytki 

wybiera te, które zo-

stały zbudowane w 

stylu klasycystycz-

nym 

– wymienia najważ-

niejsze dokonania 

naukowe i technicz-

ne epoki oświecenia 

– tłumaczy, dlaczego 

– charaktery-

zuje ideologię 

oświecenia 

– przedstawia 

postać Monte-

skiusza i wyja-

śnia, na czym 

polegała opra-

cowana przez 

niego koncep-

cja trójpodzia-

łu władzy 

 

– przedstawia 

postaci Wolte-

ra i Jana Jaku-

ba Rousseau 

– poprawnie 

posługuje się 

terminem: ate-

izm 

– omawia 

koncepcję 

umowy spo-

łecznej zapro-

ponowaną 

przez Jana Ja-

kuba Rousseau 

– wyjaśnia 

przyczyny kry-

tyki absoluty-

zmu i Kościoła 

przez filozo-

– wskazuje 

wpływ doko-

nań naukowych 

i technicznych 

na zmiany w 

życiu ludzi 

– przedstawia 

zasługi Denisa 

Diderota dla 

powstania 

Wielkiej ency-

klopedii fran-

cuskiej 
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nowa epoka w kultu-

rze 

europejskiej została 

nazwana oświece-

niem 

fów doby 

oświecenia 

 

 

4. Nowe 

potęgi eu-

ropejskie 

 absolutyzm oświe-

cony 

  narodziny potęgi 

Prus 

  monarchia au-

striackich Habs-

burgów 

  Cesarstwo Rosyj-

skie w XVIII w. 

– wskazuje na 

mapie Rosję, 

Austrię i Prusy 

w XVIII w. 

– wymienia 

Marię Teresę, 

Józefa II, Piotra 

I i Fryderyka 

Wielkiego jako 

władców Au-

strii, Rosji i 

Prus 

– wskazuje Ro-

sję, Austrię i 

Prusy jako po-

tęgi europejskie 

XVIII stulecia 

 

 

– poprawnie posłu-

guje się terminami 

:absolutyzm, absolu-

tyzm oświecony 

– podaje przykłady 

reform w monar-

chiach absolutyzmu 

oświeconego 

– wskazuje wpływ 

ideologii oświecenia 

na reformy w krajach 

absolutyzmu oświe-

conego 

– wskazuje na mapie 

Petersburg jako no-

wą stolicę Rosji 

– wymienia 

reformy prze-

prowadzone w 

Rosji, Austrii i 

Prusach 

– wyjaśnia, 

dlaczego mo-

narchowie ab-

solutyzmu 

oświeconego 

nazywali sie-

bie „sługami 

ludu” 

– wyjaśnia 

związki mię-

dzy pojawie-

niem się no-

wych potęg w 

Europie Środ-

kowej a sytua-

cją w Rzeczy-

pospolitej 

– charaktery-

zuje reformy 

przeprowa-

dzone w Rosji, 

Austrii i Pru-

sach 

– wyjaśnia 

wpływ reform 

na wzrost zna-

czenia tych 

państw 

– opisuje skut-

ki uzyskania 

przez Rosję 

dostępu do 

Bałtyku 

– porównuje 

monarchię ab-

solutną z mo-

narchią absolu-

tyzmu oświe-

conego 

– podaje daty 

powstania Kró-

lestwa Pruskie-

go(1701 r.) i 

Cesarstwa Ro-

syjskiego 

(1721 r.) 
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5. Stany 

Zjedno-

czone 

Ameryki 

 kolonie brytyjskie 

w Ameryce Pół-

nocnej 

  konflikt koloni-

stów z rządem bry-

tyjskim 

  wojna o niepodle-

głość Stanów 

Zjednoczonych 

  ustrój polityczny 

USA 

– wskazuje na 

mapie Stany 

Zjednoczone 

– określa czas 

powstania Sta-

nów Zjedno-

czonych 

– wymienia Ta-

deusza Ko-

ściuszkę i Ka-

zimierza Puła-

skiego jako pol-

skich bohaterów 

walki o niepod-

ległość USA 

– przywołuje 

postać Jerzego 

Waszyngtona 

jako pierwszego 

prezydenta 

USA 

– poprawnie posłu-

guje się terminami: 

kolonia, konstytucja 

– wskazuje na mapie 

kolonie brytyjskie w 

Ameryce Północnej 

– wymienia strony 

konfliktu w wojnie o 

niepodległość Sta-

nów 

– podaje i zaznacza 

na osi czasu datę 

uchwalenia konsty-

tucji USA – pierw-

szej takiej ustawy na 

świecie (1787 r.) 

– wyjaśnia, dlaczego 

Amerykanie mówią 

w języku angielskim 

– porównuje pierw-

szą flagę USA z fla-

gą współczesną, 

wskazując zauważo-

ne podobieństwa i 

różnice 

– przedstawia 

przyczyny 

wybuchu woj-

ny między ko-

lonistami a 

rządem brytyj-

skim 

– opisuje wy-

darzenie zwa-

ne bostońskim 

piciem herbaty 

– poprawnie 

posługuje się 

terminem: boj-

kot 

– podaje i za-

znacza na osi 

czasu datę 

powstania 

Stanów Zjed-

noczonych (4 

lipca 1776 r.) 

– charaktery-

zuje znaczenie 

Deklaracji 

niepodległości 

– przedstawia 

udział Pola-

– przedstawia 

najważniejsze 

etapy walki o 

niepodległość 

USA 

– wskazuje na 

mapie Boston, 

Filadelfię i 

Yorktown 

– omawia za-

sługi Jerzego 

Waszyngtona 

dla powstania 

USA 

– opisuje idee 

oświeceniowe 

zapisane w 

konstytucji 

USA 

– wymienia 

miejsca zwią-

zane z udzia-

łem Polaków 

w wojnie o 

niepodległość 

USA 

– poprawnie 

posługuje się 

terminami: 

Kongres, Izba 

Reprezentan-

tów – charakte-

ryzuje ustrój 

polityczny 

USA 
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ków w walce o 

niepodległość 

USA 

Rozdział V. Upadek Rzeczypospolitej 

 
1. Rzecz-

pospolita 

pod rzą-

dami Wet-

tinów 

 unia personalna z 

Saksonią 

  początek ingeren-

cji Rosji w sprawy 

Polski 

 podwójna elekcja 

w 1733 r. 

 rządy Augusta III 

 projekty reform 

Rzeczypospolitej 

 

 

 

 

 

– wymienia 

Augusta II 

Mocnego i Au-

gusta III Sasa 

jako monar-

chów sprawują-

cych władzę w 

Polsce na po-

czątku XVIII w. 

– opisuje kon-

sekwencje wy-

boru dwóch 

władców jedno-

cześnie 

– poprawnie posłu-

guje się terminami: 

unia personalna, 

anarchia 

– wskazuje na mapie 

Saksonię 

– wymienia przyczy-

ny anarchii w Polsce 

– przedstawia Stani-

sława Konarskiego 

jako reformatora 

Rzeczypospolitej i 

krótko opisuje pro-

pozycje jego reform 

– poprawnie 

posługuje się 

terminami: 

konfederacja, 

liberum veto, 

wolna elekcja, 

przywileje, 

złota wolność 

szlachecka 

– wyjaśnia 

sens powie-

dzeń: Od Sasa 

do Lasa i Za 

króla Sasa 

jedz, pij i po-

puszczaj pasa 

– przedstawia 

postać Stani-

sława Lesz-

czyńskiego 

– charaktery-

zuje projekty 

– przedstawia 

genezę i po-

stanowienia 

sejmu niemego 

– podaje i za-

znacza na osi 

czasu datę ob-

rad sejmu 

niemego (1717 

r.) 

– wyjaśnia 

przyczynę in-

gerencji Rosji 

w sprawy Pol-

ski 

– opisuje po-

zytywne i ne-

gatywne skut-

ki rządów Au-

gusta III 

– charakteryzu-

je okres rzą-

dów Augusta II 

Mocnego 

– wskazuje re-

formy niezbęd-

ne dla wzmoc-

nienia Rzeczy-

pospolitej 
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reform w I poł. 

XVIII w. 

2. Pierw-

szy roz-

biór Polski 

 Stanisław August 

Poniatowski kró-

lem Polski 

 pierwsze reformy 

nowego władcy 

 konfederacja bar-

ska 

  I rozbiór Polski 

– poprawnie 

posługuje się 

terminem: roz-

biory Polski 
– podaje i za-

znacza na osi 

czasu datę 

pierwszego roz-

bioru Polski 

(1772 r.) 

– wymienia 

państwa, które 

dokonały 

pierwszego roz-

bioru Polski i 

wskazuje je na 

mapie 

– przywołuje 

postać Stani-

sława Augusta 

Poniatowskiego 

jako ostatniego 

króla Polski 

– charakteryzuje po-

stać Stanisława Au-

gusta Poniatowskie-

go 

– wskazuje na mapie 

ziemie utracone 

przez Polskę podczas 

pierwszego rozbioru 

– przedstawia przy-

czyny pierwszego 

rozbioru Polski 

– ocenia postawę 

Tadeusza Rejtana 

– poprawnie posłu-

guje się terminami: 

ambasador, emigra-

cja 

 

 

– opisuje oko-

liczności wy-

boru Stanisła-

wa Augusta na 

króla Polski 

– wymienia 

reformy Stani-

sława Augusta 

w celu napra-

wy oświaty i 

gospodarki w 

II poł. XVIII 

w. 

– wskazuje 

następstwa 

konfederacji 

barskiej 

– porównuje 

postawy roda-

ków wobec 

rozbioru pań-

stwa na pod-

stawie analizy 

obrazu Jana 

– poprawnie 

posługuje się 

terminem: 

prawa kardy-

nalne 

– podaje datę 

zawiązania 

konfederacji 

barskiej (1768 

r.) 

– przedstawia 

cel walki kon-

federatów bar-

skich 

– opowiada o 

przebiegu i 

decyzjach 

sejmu rozbio-

rowego 

 

 

 

– przedstawia 

przyczyny za-

wiązania kon-

federacji bar-

skiej 
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Matejki Rejtan 

– Upadek Pol-

ski 

3. Kultura 

polskiego 

oświecenia 

 literatura okresu 

oświecenia 

 Teatr Narodowego 

i jego zadania 

  mecenat Stanisła-

wa Augusta Ponia-

towskiego 

 architektura i sztu-

ka klasycystyczna 

w Polsce  

 reforma szkolnic-

twa w Polsce 

– wskazuje Sta-

nisława Augu-

sta jako oświe-

ceniowego me-

cenasa sztuki 

– podaje przy-

kład zasług 

ostatniego króla 

dla rozwoju 

kultury polskiej 

– poprawnie 

posługuje się 

terminem: szko-

ła parafialna 

– podaje przy-

kłady przedmio-

tów nauczanych 

w szkołach pa-

rafialnych 

 

– poprawnie posłu-

guje się terminem: 

obiady czwartkowe 

– przedstawia przy-

czyny powołania 

Komisji Edukacji 

Narodowej 

– wskazuje cel wy-

chowania i edukacji 

młodzieży w XVIII 

w. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– charaktery-

zuje architek-

turę i sztukę 

klasycystyczną 

– podaje przy-

kłady budowli 

klasycystycz-

nych 

– charaktery-

zuje twórczość 

Ignacego Kra-

sickiego 

– przedstawia 

zadania Teatru 

Narodowego i 

czasopisma 

„Monitor” 

– omawia 

zmiany wpro-

wadzone w 

polskim 

szkolnictwie 

przez KEN 

– wymienia 

pisarzy poli-

tycznych II 

poł. XVIII 

w.(Hugo Koł-

łątaj, Stani-

sław Staszic) 

oraz ich pro-

pozycje reform  

– przedstawia 

zasługi Stani-

sława Augusta 

dla rozwoju 

kultury i sztuki 

oświecenia 

– wymienia 

malarzy two-

rzących w Pol-

sce (Canaletto, 

Marcello Bac-

ciarelli) 

– wyjaśnia, 

dlaczego obra-

zy Canaletta są 

– charakteryzu-

je twórczość 

Juliana Ursyna 

Niemcewicza i 

Wojciecha Bo-

gusławskiego 

– podaje przy-

kłady budowli 

klasycystycz-

nych w swoim 

regionie 
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ważnym źró-

dłem 

wiedzy histo-

rycznej 

4. Sejm 

Wielki i 

Konstytu-

cja 3 Maja 

 reformy Sejmu 

Wielkiego 

  Konstytucja 3 

Maja 

 wojna polsko-

rosyjska w 1792 r. 

  drugi rozbiór Pol-

ski 

– poprawnie 

posługuje się 

terminem: kon-

stytucja 

– podaje i za-

znacza na osi 

czasu datę 

uchwalenia 

Konstytucji 3 

maja (1791 r.) 

– wymienia 

państwa, które 

dokonały dru-

giego rozbioru 

Polski 

– na obrazie 

Jana Matejki 

Konstytucja 3 

maja 1791roku 

wskazuje 

– podaje i zaznacza 

na osi czasu daty ob-

rad Sejmu Wielkiego 

(1788–1792 r.) i dru-

giego rozbioru (1793 

r.) 

– wymienia najważ-

niejsze reformy Sej-

mu Czteroletniego 

– wymienia najważ-

niejsze postanowie-

nia Konstytucji 3 

maja(zniesienie libe-

rum veto i wolnej 

elekcji) 

– wskazuje na mapie 

ziemie utracone 

przez Polskę podczas 

drugiego rozbioru 

– charaktery-

zuje postać 

Stanisława 

Małachow-

skiego 

– opisuje sytu-

ację w Polsce 

po pierwszym 

rozbiorze 

– podaje cel 

obrad Sejmu 

Wielkiego 

– przedstawia 

okoliczności 

zawiązania 

konfederacji 

targowickiej i 

podaje jej da-

tę(1792 r.) 

– wskazuje na 

– opisuje naj-

ważniejsze 

reformy Sejmu 

Czteroletniego 

– charaktery-

zuje ustrój po-

lityczny 

wprowadzony 

przez Konsty-

tucję 3 maja 

– przedstawia 

genezę usta-

nowienia Or-

deru Virtuti 

Militari 

– opisuje 

przebieg woj-

ny polsko-

rosyjskiej 

(1792 r.), 

– przedstawia 

postanowienia 

– charakteryzu-

je zmiany 

wprowadzone 

przez Konsty-

tucję 3 maja i 

wskazuje ich 

skutki 
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współtwórców 

konstytucji: 

Stanisława Au-

gusta Poniatow-

skiego i Stani-

sława Mała-

chowskiego 

mapie Targo-

wicę, Dubien-

kę i Zieleńce 

 

sejmu w 

Grodnie 

5. Powsta-

nie ko-

ściusz-

kowskie i 

trzeci roz-

biór Polski 

 wybuch powstania 

kościuszkowskiego 

 Uniwersał poła-

niecki 

  przebieg powsta-

nia 

  trzeci rozbiór Pol-

ski 

– poprawnie 

posługuje się 

terminami: na-

czelnik, kosy-

nierzy, zaborcy 

– wskazuje Ta-

deusza Ko-

ściuszkę jako 

naczelnika po-

wstania 

– wymienia 

państwa, które 

dokonały trze-

ciego rozbioru 

Polski 

– charakteryzuje po-

stać Tadeusza Ko-

ściuszki 

– poprawnie posłu-

guje się terminem: 

insurekcja 

– podaje i zaznacza 

na osi czasu daty in-

surekcji kościusz-

kowskiej (1794 r.) 

oraz trzeciego roz-

bioru Polski (1795 

r.) 

– wymienia przyczy-

ny wybuchu i upad-

ku powstania ko-

ściuszkowskiego 

– wskazuje na mapie 

Kraków i tereny 

– charaktery-

zuje postać 

Wojciecha 

Bartosa 

– opowiada o 

bitwie pod Ra-

cławicami i 

przedstawia jej 

znaczenie 

– wskazuje na 

mapie Racła-

wice i Poła-

niec 

– wyjaśnia, 

dlaczego Ko-

ściuszko zde-

cydował się 

wydać Uni-

wersał poła-

– poprawnie 

posługuje się 

terminem: 

uniwersał 

– przedstawia 

zapisy Uni-

wersału poła-

nieckiego 

– opisuje 

przebieg po-

wstania ko-

ściuszkow-

skiego i podaje 

jego najważ-

niejsze wyda-

rzenia w ko-

lejności chro-

nologicznej 

– wskazuje na 

mapie Macie-

– wymienia 

najważniejsze 

przyczyny 

upadku Rze-

czypospolitej w 

XVIII w. 
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utracone przez Pol-

skę podczas trzecie-

go rozbioru 

niecki 

– wskazuje 

następstwa 

upadku po-

wstania ko-

ściuszkow-

skiego 

jowice i przed-

stawia znacze-

nie tej bitwy 

dla losów po-

wstania 

Rozdział VI. Rewolucja francuska i okres napoleoński 

 
1. Rewo-

lucja fran-

cuska 

 sytuacja we Fran-

cji przed wybu-

chem rewolucji 

burżuazyjnej 

  stany społeczne 

we Francji 

 wybuch rewolucji 

francuskiej 

 uchwalenie Dekla-

racji praw czło-

wieka i obywatela 

 Francja monarchią 

konstytucyjną 

 

 

 

 

– wskazuje na 

mapie Francję i 

Paryż 

– poprawnie 

posługuje się 

terminami: kon-

stytucja, rewo-

lucja, Bastylia 

– podaje wyda-

rzenie, które 

rozpoczęło re-

wolucję francu-

ską 

– wyjaśnia, dla-

czego Francuzi 

obchodzą swoje 

święto narodo-

– poprawnie posłu-

guje się terminami: 

burżuazja, Stany Ge-

neralne 

– wymienia i charak-

teryzuje stany spo-

łeczne we Francji 

– podaje i zaznacza 

na osi czasu datę 

wybuchu rewolucji 

burżuazyjnej we 

Francji (14 lipca 

1789 r.) 

– charakteryzuje po-

stać Ludwika XVI 

 

– przedstawia 

przyczyny 

wybuchu re-

wolucji burżu-

azyjnej 

– opisuje po-

łożenie stanów 

społecznych 

we Francji 

– wyjaśnia za-

dania Konsty-

tuanty 

– przedstawia 

najważniejsze 

zapisy Dekla-

racji praw 

człowieka i 

– przedstawia 

sytuację we 

Francji przez 

wybuchem 

rewolucji 

– opisuje de-

cyzje Konsty-

tuanty podjęte 

po wybuchu 

rewolucji i 

wskazuje ich 

przyczyny 

– podaje datę 

uchwalenia 

konstytucji 

francuskiej 

(1791 r.) 

– przedstawia 

okoliczności i 

cel powstania 

Zgromadzenia 

Narodowego 

– wyjaśnia po-

nadczasowe 

znaczenie De-

klaracji praw 

człowieka i 

obywatela 
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we 14 lipca obywatela 

– poprawnie 

posługuje się 

terminem: mo-

narchia kon-

stytucyjna 

– charaktery-

zuje ustrój 

Francji po 

wprowadzeniu 

konstytucji 

2. Repu-

blika 

Francuska 

 Francja republiką 

 terror jakobinów 

  upadek rządów ja-

kobinów 

 

– poprawnie 

posługuje się 

terminami: gilo-

tyna, terror 

– przedstawia 

okoliczności 

stracenia Lu-

dwika XVI 

 

 

– przedstawia przy-

czyny obalenia wła-

dzy Ludwika XVI 

– poprawnie posłu-

guje się terminem: 

republika  

– charakteryzuje po-

stać Maksymiliana 

Robespierre’a 

– wskazuje na mapie 

państwa, z którymi 

walczyła rewolucyj-

na Francja 

 

– poprawnie 

posługuje się 

terminami 

:jakobini, dy-

rektoriat 

– opisuje rzą-

dy jakobinów 

– wyjaśnia, 

dlaczego rządy 

jakobinów na-

zwano Wiel-

kim Terrorem 

– przedstawia, 

w jaki sposób 

jakobinów od-

sunięto od 

władzy 

–

charakteryzuje 

rządy dyrekto-

riatu 

– poprawnie 

posługuje się 

terminem: ra-

dykalizm 

– wyjaśnia na 

przykładzie 

postaci Mak-

symiliana 

Robespierre’a 

sens powie-

dzenia: Rewo-

lucja 

pożera własne 

dzieci 

– przedstawia 

skutki rządów 

jakobinów 

– wyjaśnia 

przyczyny 

upadku rzą-

dów jakobi-

– wyjaśnia, 

dlaczego jako-

bini przejęli 

rządy we Fran-

cji 

– ocenia terror 

jako narzędzie 

walki politycz-

nej 
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nów 

3. Epoka 

Napoleona 

Bonapar-

tego 

 obalenie rządów 

dyrektoriatu 

 Napoleon Bonapar-

te cesarzem Fran-

cuzów 

 Kodeks Napoleona 

  Napoleon u szczy-

tu potęgi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– charakteryzu-

je krótko postać 

Napoleona Bo-

napartego jako 

cesarza Francu-

zów i wybitne-

go dowódcę 

– określa I poł. 

XIX w. jako 

epokę napole-

ońską 

–przedstawia na 

infografice 

uzbrojenie żoł-

nierzy epoki 

napoleońskiej 

 

 

– wskazuje na mapie 

państwa, z którymi 

toczyła wojny napo-

leońska Francja 

– podaje datę decy-

dującej bitwy pod 

Austerlitz i wskazuje 

tę miejscowość na 

mapie 

– poprawnie posłu-

guje się terminem: 

zamach stanu 

– przedstawia oko-

liczności przejęcia 

władzy przez Napo-

leona 

– wskazuje na mapie 

tereny zależne od 

Francji 

– przedstawia 

położenie 

Francji w Eu-

ropie podczas 

rządów dyrek-

toriatu 

– poprawnie 

posługuje się 

terminem: blo-

kada konty-

nentalna 

– wyjaśnia 

przyczyny 

wprowadzenia 

blokady kon-

tynentalnej 

przeciw Anglii 

– charaktery-

zuje Kodeks 

Napoleona i 

podaje datę 

jego uchwale-

nia (1804 r.) 

– wymienia 

reformy 

wprowadzone 

– wyjaśnia 

przyczyny nie-

zadowolenia 

społecznego 

podczas rzą-

dów dyrekto-

riatu 

– przedstawia 

etapy kariery 

Napoleona 

– podaje datę 

koronacji ce-

sarskiej Napo-

leona (1804 r.)  

– wyjaśnia, 

dlaczego Na-

poleon koro-

nował się na 

cesarza Fran-

cuzów 

– podaje datę 

pokoju w Tyl-

ży (1807 r.) i 

przedstawia 

jego postano-

wienia 

– opisuje oko-

liczności po-

wstania i cha-

rakter Związku 

Reńskiego 
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przez Napole-

ona 

4. Upadek 

Napoleona 
 wyprawa na Rosję 

 odwrót Wielkiej 

Armii  

 bitwa pod Lip-

skiem i klęska ce-

sarza 

 

– poprawnie 

posługuje się 

terminem: 

Wielka Armia 

– wskazuje na 

mapie Rosję i 

Moskwę 

– opisuje, jak 

zakończyła się 

wyprawa Napo-

leona na Rosję 

 

 

 

– przedstawia przy-

czyny wyprawy Na-

poleona na Rosję 

– opisuje, w jakich 

warunkach atmosfe-

rycznych wycofywa-

ła się Wielka Armia 

– wyjaśnia, dlaczego 

bitwa pod Lipskiem 

została nazwana „bi-

twą narodów” 

– wskazuje na mapie 

państwa koalicji an-

tyfrancuskiej, Elbę i 

Lipsk 

– poprawnie 

posługuje się 

terminami: 

taktyka spalo-

nej ziemi, woj-

na podjazdo-

wa, abdykacja 

– przedstawia 

strategię 

obronną Rosji 

– opisuje skut-

ki wyprawy 

Napoleona na 

Rosję 

– podaje datę 

bitwy pod Lip-

skiem (1813 

r.) 

– przedstawia 

skutki klęski 

Napoleona pod 

Lipskiem 

– omawia 

przebieg kam-

panii rosyj-

skiej Napoleo-

na 

– podaje datę 

bitwy pod Bo-

rodino (1812 

r.) 

– wskazuje na 

mapie Borodi-

no 

– omawia, jak 

przebiegał 

odwrót Wiel-

kiej Armii  

– przedstawia 

przyczyny klę-

ski Napoleona 

5. Legiony 

Polskie we 

Włoszech 

 Polacy po utracie 

niepodległości 

  utworzenie Le-

– wymienia 

państwa zabor-

cze 

– wyjaśnia, kim 

– poprawnie posłu-

guje się terminami: 

legiony, emigracja 

– podaje i zaznacza 

– wyjaśnia, 

dlaczego Pola-

cy wiązali na-

dzieję na nie-

– opisuje po-

łożenie ludno-

ści polskiej po 

utracie niepod-

– wskazuje, w 

jaki sposób i 

skąd rekruto-

wano żołnierzy 
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gionów Polskich 

we Włoszech 

  organizacja i za-

sady życia legio-

nowego 

  udział legionistów 

w wojnach napo-

leońskich 

byli Jan Henryk 

Dąbrowski i 

Józef Wybicki 

– podaje nazwę 

hymnu Polski i 

wskazuje jego 

związek z Le-

gionami Pol-

skimi we Wło-

szech 

 

na osi czasu datę 

utworzenia Legio-

nów Polskich we 

Włoszech (1797 r.) 

– wskazuje na mapie 

Włochy, Francję i 

San Domingo 

– przedstawia cel 

utworzenia Legio-

nów Polskich i opi-

suje walki z ich 

udziałem 

podległość z 

Napoleonem 

– opisuje 

udział legioni-

stów w woj-

nach napole-

ońskich 

– przedstawia 

powody wy-

słania legioni-

stów na San 

Domingo 

 

ległości 

– charaktery-

zuje zasady 

obowiązujące 

w Legionach 

Polskich 

– wyjaśnia, 

dlaczego Le-

giony były 

szkołą patrio-

tyzmu i demo-

kracji 

 

do polskich 

oddziałów woj-

skowych 

 

 

 

 

6. Księ-

stwo War-

szawskie 

 utworzenie Księ-

stwa Warszaw-

skiego 

 konstytucja Księ-

stwa Warszaw-

skiego 

  Polacy pod rozka-

zami Napoleona 

 upadek Księstwa 

Warszawskiego 

 

– wskazuje na 

mapie Księstwo 

Warszawskie 

– podaje przy-

czyny likwida-

cji Księstwa 

Warszawskiego 

– przedstawia oko-

liczności utworzenia 

Księstwa Warszaw-

skiego, 

– wskazuje na mapie 

Tylżę 

– podaje i zaznacza 

na osi czasu daty 

utworzenia i likwi-

dacji Księstwa War-

szawskiego (1807 r., 

1815 r.) 

 

 

– charaktery-

zuje postać 

księcia Józefa 

Poniatowskie-

go 

– przedstawia 

okoliczności 

powiększenia 

terytorium 

Księstwa War-

szawskiego 

– wskazuje na 

mapie Raszyn 

– wyjaśnia 

znaczenie mitu 

– omawia za-

pisy konstytu-

cji Księstwa 

Warszawskie-

go 

– wskazuje 

związek mię-

dzy zapisami 

konstytucji 

Księstwa War-

szawskiego a 

ideami rewo-

lucji francu-

skiej 

– wskazuje na 

– wymienia 

bitwy stoczone 

przez napole-

ońską Francję z 

udziałem Pola-

ków 

– podaje datę 

bitwy pod Ra-

szynem (1809 

r.) 



34 
 

napoleońskie-

go dla pod-

trzymania pa-

mięci o Legio-

nach 

 

 

mapie Somo-

sierrę 

– opowiada o 

szarży pol-

skich szwole-

żerów pod 

Somosierrą i 

wskazuje jej 

znaczenie dla 

toczonych 

walk 

 


