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ZAKRES 

TEMATYCZNY 

PODSTAWOWE 

(P) 

PONADPODSTAWOWE 

(PP) 

Początki państwa 

polskiego  

- wymienia plemiona polskie  

- wie kim byli: Mieszko I, Dobrawa, 

Jordan 

- zna ważniejsze daty 

- wskazuje przyczyny i skutki chrztu 

Polski 

- opowiada o funkcjonowaniu, 

organizacji państwa i podbojach 

Mieszka I  

- dostrzega przełomowe znaczenie chrztu 

dla rozwoju państwa polskiego  

- praca z mapą 

Polska pod 

panowaniem 

Bolesława Chrobrego 

- wie kim byli: Bolesław Chrobry, 

Otton III, Wojciech 

 - zna ważniejsze daty 

- wyjaśnia znaczenie zjazdu 

gnieźnieńskiego  

- wymienia przyczyny i skutki wojen 

toczonych przez Chrobrego 

- ocenia panowanie Chrobrego 

- charakteryzuje politykę międzynarodową 

Chrobrego  

- uzasadnia znaczenie koronacji Bolesława 

dla pozycji Polski w Europie  

 

Zmienne losy 

monarchii pierwszych 

Piastów  

- zna pojęcia: sukcesja, palatyn, reakcja 

pogańska 

- wymienia kolejnych władców z 

dynastii Piastów 

- pamięta ważniejsze daty 

- omawia sytuację Polski w czasie 

kryzysu po śmierci Mieszka II 

- wyjaśnia okoliczności najazdów 

sąsiadów na ziemie polskie  

- wyjaśnia przyczyny kryzysu monarchii 

wczesnopiastowskiej  

- wyjaśnia pochodzenie przydomków: 

Odnowiciel, Śmiały, Szczodry 

- ocenia rządy Odnowiciela, Śmiałego i 

Hermana 

 

 Państwo i 

społeczeństwo w 

czasach 

wczesnopiastowskich 

- zna pojęcia: monarchia patrymonialna, 

danina, regalia, rycerstwo, 

duchowieństwo, gród,  

- wyjaśnia znaczenie systemu 

podatkowego dla działalności władzy  

- uzasadnia znaczenie systemu 

grodowego  

- dostrzega mechanizmy funkcjonowania 

władzy w kraju 

- omawia pozycje księcia w państwie, 

rozumie zakres jego władzy 

 

 Spór cesarstwa z 

papiestwem o 

inwestyturę 

- zna pojęcia: konkordat, reforma 

gregoriańska, inwestytura, celibat, 

konklawe, klątwa 

- wyjaśnia istotę konfliktu pomiędzy 

cesarstwem a papiestwem 

- przedstawia na czym polegał 

kompromis (1122 rok) 

- uzasadnia znaczenie reform dla poprawy 

w sytuacji w kościele 

- uzasadnia dlaczego ani papież ani cesarz 

nie chcieli się wyrzec wpływu na obsadę 

stanowisk kościelnych  

 

 Wyprawy krzyżowe  - zna pojęcia: Seldżucy, synod, krucjata, 

Ziemia Święta, zakony rycerskie 

- wymienia przyczyny krucjat 

- opisuje przebieg wypraw 

- zna zakony rycerskie 

- wskazuje skutki wypraw krzyżowych 

- porównuje działalność zakonów 

rycerskich  

 Barwny świat 

średniowiecznego 

rycerstwa  

- zna pojęcia: rycerz, giermek, zbroja, 

turniej 

- opisuje drogę do pasowania na rycerze 

- zna obowiązki rycerza 

- wie jaki utwór literacki opiewa cechy 

idealnego rycerza 

- wie dlaczego rycerz należał do elity 

społecznej  

 

Gospodarka i 

społeczeństwo w 

średniowiecznej 

Europie 

- zna pojęcia: pańszczyzna, 

poddaństwo, stan, trójpolówka, cech, 

gospodarka towarowo-pieniężna, 

mroczne wieki, czarna śmierć 

- wymienia i opisuje stany tworzące 

średniowieczne społeczeństwo  

- wskazuje zmiany w rolnictwie w 

kresie średniowiecza 

- wyjaśnia wpływ zmian w rolnictwie na 

życie codzienne ludzi w średniowieczu 

- porównuje społeczeństwo 

średniowieczne ze społeczeństwem 

starożytnej Grecji i Rzymu   

Kościół i kultura w - wymienia osiągnięcia cywilizacyjne - dostrzega rolę kościoła i chrześcijaństwa 



średniowiecznej 

Europie 

średniowiecza 

- charakteryzuje kulturę rycerską, 

kościelną i ludową 

- charakteryzuje styl romański i gotycki 

- rozumie pojęcia: witraż, scholastyka, 

teologia, żywoty świętych, 

uniwersalizm 

w życiu ludzi okresu średniowiecza 

- omawia przykłady jedności kultury 

europejskiej  

Monarchie stanowe  - wymienia i opisuje stany społeczne  

- omawia mechanizmy powstania 

monarchii stanowej 

na przykładzie Anglii 

- zna pojęcia: parlament, stan, 

monarchia stanowa, przywilej, Wielka 

Karta Swobód, Izba Gmin, Izba 

Lordów, Stany Generalne 

- rozumie że korzeni współczesnych form 

ustrojowych należy szukać zarówno w 

starożytności jak i w średniowieczu 

(potrafi wskazać przykłady) 

Polska w okresie 

rozbicia 

dzielnicowego 

- zna ważniejsze daty 

- opisuje panowanie Krzywoustego 

- wyjaśnia przyczyny wprowadzenia 

zasady senioratu 

- zna pojęcia: seniorat, rozbicie 

dzielnicowe, kolonizacja, zasadźca 

- wskazuje na mapie dzielnice powstałe 

na mocy testamentu 

- podaje przyczyny i skutki kolonizacji 

prowadzonej przez książąt dzielnicowych 

- wymianie konsekwencje rozbicia 

dzielnicowego 

 

Zjednoczone 

Królestwo Polskie 

- wie kim byli: Jakub Świnka, Przemysł 

II, Wacław II, Władysław Łokietek, 

Krzyżacy 

- zna ważniejsze daty 

- podaje przyczyny dążeń 

zjednoczeniowych 

- opisuje panowanie W. Łokietka 

- omawia efekt wojen z Krzyżakami  

- rozumie rolę kościoła w jednoczeniu 

polskich ziem, podaje przykłady  

- dostrzega zalety istnienia jednolitego 

państwa  

 

Kazimierz Wielki 

królem Polski 

- zna pojęcia: sąd papieski, prawo 

składu, przymus drogowy, wieczysta 

jałmużna  

- porządkuje wydarzenia 

chronologicznie  

- uzasadnia dlaczego przyznano królowi 

przydomek „Wielki” 

- wymienia działania podjęte przez 

Kazimierza w celu przyspieszenia rozwoju 

gospodarczego Polski, podniesienia 

poziomu nauki i obronności  

Od unii węgierskiej 

do unii litewskiej  

- zna pojęcia: unia personalna, 

przywilej koszycki 

- wie kim byli: Ludwik Węgierski, 

Jadwiga, Władysław Jagiełło, Ulrich 

von Jungingen 

- wskazuje na mapie państwo: 

polskie, litewskie, krzyżackie (XIV-XV 

wiek)  

- wymienia dynastie władające Polską 

w XIV wieku 

- wymianie przyczyny i skutki unii 

polsko-litewskiej 

- przedstawia przyczyny, przebieg i 

skutki wojny z Zakonem   

- wie dlaczego w XIV wieku panowały w 

Polsce trzy dynastie, zna okoliczności w 

jakich obejmowały władzę 

- ocenia znaczenie unii personalnej z 

Litwą  

Polska Jagiellonów w 

XV wieku 

- wyjaśnia i omawia przyczyny i skutki 

unii polsko-węgierskiej 

- kojarzy postacie z konkretnymi 

wydarzeniami  

(Kazimierz Jagiellończyk, Władysław 

Warneńczyk) 

- wyjaśnia zasady funkcjonowania 

sejmu walnego 

- przedstawia przyczyny, przebieg i 

skutki wojny trzynastoletniej  

- zna pojęcia: inkorporacja, Związek 

Pruski, Prusy Królewskie i Książęce, II 

pokój toruński, rada królewska, senat, 

- omawia przyczyny i okoliczności 

powstania demokracji szlacheckiej  



sejm walny, sejmiki ziemskie, przywilej  

Kultura w 

średniowiecznej 

Polsce  

- wie kim byli: Gall Anonim, Wincenty 

Kadłubek, Jan Długosz, Wit Stwosz, 

Paweł Włodkowic, Mikołaj Kopernik 

- wyjaśnia pojęcia: ratusz, sukiennice, 

rocznik, kronika, styl romański, gotyk, 

rotunda,  

- wymiana cechy wspólne kultury polskiej 

i europejskiej w okresie średniowiecza 

- ocenia znaczenie Bogurodzicy dla 

kultury i literatury 

Wielkie odkrycia 

geograficzne 

- definiuje pojęcia: karawela, sekstans, 

astrolabium, busola 

-wie kim byli Krzysztof Kolumb, Vasco 

da Gama, Ferdynand Magellan 

- wie, dlaczego Europejczycy zaczęli 

organizować podróże 

- zna wyobrażenia na temat świata w 

XVwieku  

- uzasadnia kluczową rolę wynalazków w 

rozwoju żeglugi dalekomorskiej 

- wyjaśnia dlaczego Hiszpania i 

Portugalia stały się prekursorami odkryć 

geograficznych 

 

 

Konsekwencje 

wielkich odkryć 

geograficznych 

- rozumie pojęcia: kolonia, plantacja, 

dualizm gospodarczy, konkwistador, 

- wymienia cywilizacje prekolumbijskie 

- opowiada o działaniach 

konkwistadorów 

- przedstawia skutki odkryć dla Europy i 

Nowego Świata 

- rozumie i omawia wpływ posiadania 

kolonii na gospodarkę Europy 

- wie, skąd wzięła się nazwa Ameryka 

Łacińska 

- docenia osiągnięcia Majów, Azteków i 

Inków 

 

Kultura odrodzenia 

we Włoszech 

- rozumie pojęcia: odrodzenie, 

humanizm, mecenat, człowiek renesansu 

- zna postaci: Leonarda da Vinci, 

Michała Anioła, Rafaela Santi 

- wymienia najważniejsze dzieła 

renesansowe 

- porównuje kulturę średniowiecza i 

renesansu 

- wyjaśnia źródła rozwoju kultury 

renesansu we Włoszech 

Renesans w Europie 

i przewrót 

kopernikowski 

 

- wie, kto wynalazł ruchomą czcionkę  

- zna przedstawicieli europejskiego 

renesansu 

- opowiada o życiu i dokonaniach 

Mikołaja KopernikA 

- rozpoznaje modele geocentryczny i 

heliocentryczny 

- rozumie znaczenia odkrycia Mikołaja 

Kopernika 

Początki reformacji 

 

- zna pojęcia: reformacja, luteranie, 

sekularyzacja, protestanci, pokój 

augsburski 

- zna daty: 1517r, 1555r.  

- charakteryzuje główne założenia 

luteranizmu 

- wyjaśnia przyczyny reformacji w 

Kościele 

- zna postać Marcina Lutra 

- zna pojęcia: reformacja, sekularyzacja, 

luteranie, protestanci, pokój augsburski 

- zna daty: 1517r, 1555r.  

- charakteryzuje główne założenia 

luteranizmu 

- wyjaśnia przyczyny reformacji w 

Kościele 

- zna postać Marcina Lutra 

Rozwój reformacji - rozumie pojęcia i terminy: hugenoci, 

kalwinizm, anglikanizm, arianie 

- wie kim byli: Jan Kalwin, Henryk VIII 

- wymienia wyznania protestanckie 

- charakteryzuje wojny religijne 

- porównuje podłoże społeczno-

polityczne 

Reformacji w Niemczech, Francji i Anglii 

- udowadnia wpływ wydarzeń z XVIw. na 

dzisiejszą sytuację wyznaniową 

 

Reforma katolicka - zna pojęcia: sobór, inkwizycja, jezuici, 

kontrreformacja, tolerancja 

- zna przyczyny zwołania i  

postanowienia soboru 

- wie, dlaczego zaczęto tworzyć zakony 

- wskazuje negatywne i pozytywne skutki 

reform chrześcijańskich z XVIw. 

Polska i Litwa pod 

rządami ostatnich 

Jagiellonów 

 

- zna pojęcia: hołd pruski, kaper 

- opisuje panowanie: Aleksandra, 

Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta 

- rozumie przyczyny i konsekwencje 

wojen z Krzyżakami i państwem 

moskiewskim 

- ocenia politykę zagraniczną ostatnich 

Jagiellonów 

Kształtowanie się 

demokracji 

szlacheckiej 

- rozumie pojęcia: przywilej, stan 

szlachecki, nihil novi, pospolite ruszenie, 

demokracja szlachecka, sejm walny 

- zna prawa i obowiązki szlachty 

- opisuje działanie sejmu walnego 

- uzasadnia dlaczego właśnie w Polsce 

XVIw. narodziła się demokracja 

szlachecka 

- rozumie znaczenie przywilejów 

szlacheckich dla funkcjonowania państwa  



- wie, jaka rolę w systemie obronnym 

zajmowało pospolite ruszenie 

Powstanie 

Rzeczpospolitej 

Obojga Narodów 

- rozumie pojęcia: unia realna, egzekucja 

prawi dóbr 

- wymienia przyczyny podpisania unii 

lubelskiej 

- wskazuje na mapie obszar 

Rzeczpospolitej Obojga Narodów 

- przedstawia główne postanowienia unii 

lubelskiej 

- wymienia i omawia mocne i słabe strony 

unii realnej Polski z Litwą 

- ocenia unię lubelską 

 

Rzeczpospolita 

monarchią elekcyjną 

- zna terminy: wolna elekcja, 

konfederacja, artykuły henrykowskie 

- zna postacie: Henryka Walezego, 

Stefana Batorego 

- zna datę pierwszej wolnej elekcji 

- wie, dlaczego w Polsce wprowadzono 

zasadę wolnych elekcji 

- potrafi omówić  wady i zalety monarchii 

elekcyjnej 

- dostrzega wpływ wolnej elekcji na 

funkcjonowanie państwa polskiego 

Gospodarka 

Rzeczpospolitej w 

XVI wieku 

- zna pojęcia: pańszczyzna, folwark, 

import, eksport 

- wymienia towary, które Polska 

importowała i eksportowała XVIw. 

- omawia znaczenia pańszczyzny  

- omawia znaczenia Gdańska w handlu 

Polski z Europą 

- charakteryzuje wpływ przemian 

ekonomicznych w Europie Zachodniej na 

gospodarkę Polski 

Rzeczpospolita wielu 

narodów i religii – 

kultura „złotego 

wieku” 

- zna pojęcia: „złoty wiek”, konfederacja 

warszawska 

- wymienia grupy narodowościowe na 

ziemiach polskich 

- zna postaci: Bony Sforzy, Mikołaja 

Reja, Jana Kochanowskiego 

- wskazuje zabytki renesansu polskiego, 

wymienia religie 

- wyjaśnia specyfikę stosunków 

religijnych w Polsce na tle europejskim 

- przedstawia znaczenie konfederacji 

warszawskiej na los innowierców w 

Polsce XVI wieku 

Kultura europejska w 

XVIIw. 

- zna pojęcie: barok 

- omawia cechy sztuki barokowej 

- zna twórców XVII wieku i ich 

dokonania 

- porównuje kulturę baroku i renesansu 

- dostrzega rolę sztuki barokowej w 

odbudowie pozycji Kościoła  

Wiek XVII – stulecie 

niekończącej się 

wojny 

- wymienia i pokazuje na mapie państwa, 

które brały udział w wojnie 

trzydziestoletniej   

- wskazuje przyczyny, przebieg i skutki 

tego wydarzenia 

- dostrzega wpływ wojen XVII stulecia na 

zmiany zachodzące w sztuce militarnej 

 

Absolutyzm we 

Francji 

- rozumie pojęcia: 

absolutyzm, merkantylizm 

- rozumie znaczenie słów: „państwo to 

ja” 

- opisuje rządy absolutne Ludwika XVI 

- porównuje ustrój XVII-wiecznej Francji 

z ustrojem Rzeczpospolitej 

Obojga Narodów  i wymienia różnice 

 

Anglia na drodze ku 

monarchii 

parlamentarnej 

- zna pojęcia: monarchia parlamentarna, 

lord protektor, purytanie 

- opisuje przebieg rewolucji w Anglii 

- wie, na czym polega funkcjonowanie 

monarchii parlamentarnej 

- zna postać: Olivera Cromwella i Karola 

I 

- porównuje monarchię parlamentarna i 

absolutną 

- skazuje pozostałości XVII –wiecznej 

rewolucji w ustroju współczesnej 

Wielkiej Brytanii 

 

Królowie elekcyjni 

schyłku XVI i XVII 

wieku  

- wymienia królów z rodu Wazów 

- wskazuje na mapie obszar Polski w 

XVII wieku 

- wymienia przyczyny kryzysu państwa 

polskiego 

- porównuje osiągnięcia dynastii Piastów, 

Jagiellonów i Wazów 

 

 

Wojny 

Rzeczpospolitej z 

Rosją 

- zna pojęcia: wielka smuta, 

samodzierżawie, bojar, dymitriada 

- zna daty: 1605, 1610, 1612, 1619, 1634 

- omawia przyczyny i skutki polskiej 

interwencji w Rosji 

- omawia rolę Zygmunta III w konflikcie 

polsko-rosyjskim 

- analizuje polityczne skutki polskiej 

interwencji 

Powstanie kozackie - zna postacie: Bohdana Chmielnickiego, - wskazuje długotrwałe skutki powstania 



Jana Kazimierza 

- wymienia ważniejsze bitwy powstania 

- przedstawia przyczyny i skutki tego 

wydarzenia 

- zna pojęcia: husaria, Kozak, czajka, 

ugoda perejasławska 

dla stosunków Polska-Ukraina 

Wojny 

Rzeczpospolitej ze 

Szwecją  

- zna postaci: Stefana Czarnieckiego, 

Augustyna Kordeckiego, Janusza 

Radziwiłła, Jana Chodkiewicza 

- zna daty: 1605, 1655, 1657, 1660 

- chronologia wydarzeń 

- zna ważniejsze bitwy  

- wyjaśnia termin: potop 

- rozumie przyczyny i skutki utraty lenna 

pruskiego przez Polskę 

 

Kryzys 

Rzeczpospolitej w 

połowie XVII wieku 

- zna pojęcia: złota wolność szlachecka, 

oligarchia magnacka, abdykacja, liberum 

veto 

- wymienia skutki wojen Polski z  

sąsiadami w XVIIw. 

- ocenia społeczne i polityczne skutki 

wojen w XVII wieku 

Wojny 

Rzeczpospolitej z 

Turcją 

- rozumie przyczyny i konsekwencje 

wojen z Turcją 

- zna postać Jana III Sobieskiego 

- wymienia ważniejsze bitwy 

- zna postanowienia układu w Buchaczu 

i pokoju w Karłowicach 

- ocenia skutki odsieczy wiedeńskiej dla 

Polski 

Rzeczpospolita w 

okresie kryzysu – 

czasy saskie 

- zna pojęcia: sejm niemy, traktat trzech 

czarnych orłów, Collegium Nobilium, 

anarchia 

- zna postaci: Augusta II, Augusta III, 

Stanisława Leszczyńskiego 

- wymienia przyczyny kryzysu państwa 

polskiego pod rządami saskimi 

 - podaje genezę powiedzenia „od Sasa 

do Lasa”, „za króla Sasa jedz, pij i 

popuszczaj pasa” 

- wskazuje przejawy kryzysu państwa 

polsko-litewskiego analizując traktat 

trzech czarnych orłów 

- charakteryzuje rządy Wettinów w Polsce 

 

 

 

 


