Temat

Materiał nauczania

1. Cywilizacje
pozaeuropejskie








2. Wielkie odkrycia
geograficzne












3. Ekspansja
kolonialna





Odniesienie do podstawy programowej.
Uczeń:
CZĘŚĆ II: DZIEJE NOWOŻYTNE
EUROPA I ŚWIAT W EPOCE ODRODZENIA
– charakteryzuje cywilizacje prekolumbijskie w
pierwsi mieszkańcy Ameryki
Ameryce (III.1.1)
najstarsze cywilizacje Mezoameryki
cywilizacja Majów, Azteków i Inków
cywilizacje Azji
cywilizacje Afryki
znaczenie terminów: okres prekolumbijski,
Mezoameryka, nomadzi, ludy półosiadłe, ludy
osiadłe, politeizm astrobiologiczny, siogun,
animizm
– opisuje udział poszczególnych państw
średniowieczna wiedza o świecie
europejskich w podziale Nowego Świata w XVI–
stare i nowe wyobrażenia na temat kształtu
XVIII w. (III.1.2)
Ziemi
– ocenia wpływ odkryć geograficznych i ekspansji
przyczyny odkryć geograficznych
kolonialnej na życie gospodarcze i kulturowe
rozwój żeglugi i nawigacji
Europy (III.1.3)
pierwsze wyprawy Portugalczyków
– ocenia długofalowe konsekwencje wielkich
odkrycie Ameryki
odkryć geograficznych dla Ameryki, Azji, Afryki
w drodze do Indii i Nowego Świata
(III.1.4)
opłynięcie Ziemi
znaczenie wielkich odkryć geograficznych
znaczenie terminów: handel lewantyński,
karawela, kwadrant, astrolabium, Nowy Świat
– opisuje udział poszczególnych państw
początek kolonizacji Nowego Świata; podział
europejskich w podziale Nowego Świata w XVI–
stref wpływów
XVIII w. (III.1.2)
podbój Meksyku
– ocenia wpływ odkryć geograficznych i ekspansji
kolonizacja Ameryki Południowej

Liczba godzin

1

1

1

4. Europa w epoce
wielkich odkryć

5. Kultura renesansu

 organizacja imperium hiszpańskiego w Nowym
Świecie
 kolonizacja Ameryki Północnej
 ekspansja kolonialna w Afryce i Azji
 znaczenie ekspansji kolonialnej
 niewolnictwo
 znaczenie terminów: traktat z Tordesillas,
układ w Saragossie, konkwista, konkwistador,
korsarstwo
 rozwój demograficzny Europy
 rozwój miast
 postęp techniczny i organizacja produkcji
 rozwój handlu
 kredyty, banki i giełdy
 inflacja i dualizm gospodarczy Europy
 znaczenie terminów: migracja, popyt, podaż,
system nakładczy, kapitalizm, bank, weksel,
akcja, giełda, kompania handlowa, proces
grodzenia, inflacja, pańszczyzna, dualizm
gospodarki europejskiej
 podstawy przełomu kulturalnego
 zainteresowanie antykiem, humanizm
 literatura odrodzenia
 teatr w epoce odrodzenia
 sztuka i architektura renesansu
 wielcy twórcy renesansu
 nauka w epoce odrodzenia
 znaczenie terminów: renesans (odrodzenie),
patrycjat, mecenat artystyczny, humanizm,

kolonialnej na życie gospodarcze i kulturowe
Europy (III.1.3)
– ocenia długofalowe konsekwencje wielkich
odkryć geograficznych dla Ameryki, Azji, Afryki
(III.1.4)

– ocenia wpływ odkryć geograficznych i ekspansji
kolonialnej na życie gospodarcze i kulturowe
Europy (III.1.3)
– analizuje przemiany kapitalistyczne w życiu
gospodarczym Europy Zachodniej XVI–XVII w.
(III.2.8)
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– rozpoznaje charakterystyczne cechy renesansu
europejskiego oraz wskazuje czołowych twórców i
ich dzieła (III.2.1)

1

6. Reformacja i jej
skutki










7. Kontrreformacja i
wojny religijne








manieryzm, światłocień, perspektywa,
człowiek renesansu, teoria heliocentryczna
przyczyny reformacji
wystąpienie Marcina Lutra
reformacja w Niemczech
działalność reformatorów w Szwajcarii
powstanie kościoła anglikańskiego
reformacja w innych krajach europejskich
społeczne skutki reformacji
znaczenie terminów: nepotyzm, symonia,
sprzedaż odpustów, reformacja, protestanci,
luteranizm (wyznanie ewangelickoaugsburskie), wojna chłopska, pokój w
Augsburgu, kondotierstwo, teoria o
predestynacji, kalwinizm (wyznanie
ewangelicko-reformowane), Akt o supremacji,
anglikanizm, hugenoci
Kościół wobec reformacji
reformy soboru trydenckiego i walka z
reformacją
powstanie i działalność Towarzystwa
Jezusowego
walka władców Francji z hugenotami
rewolucja w Niderlandach
znaczenie terminów: sobór trydencki,
kontrreformacja, inkwizycja, Indeks ksiąg
zakazanych, jezuici, noc św. Bartłomieja,
„wojna trzech Henryków”, Edykt nantejski,
gezowie, pacyfikacja gandawska

– wyjaśnia polityczne, gospodarcze, społeczne,
kulturowe uwarunkowania i następstwa
reformacji, opisując główne nurty i postaci [...]
(III.2.2)
– opisuje mapę [...] wyznaniową Europy w XVI w.
(III.2.3)
– wyjaśnia zmiany w sposobie funkcjonowania
państw europejskich w epoce nowożytnej [...]
(III.2.4)
– charakteryzuje główne europejskie konflikty
polityczne w XVI–XVII w. [...] (III.2.6)
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– [...] charakteryzuje reformę Kościoła
katolickiego (III.2.2)
– opisuje mapę [...] wyznaniową Europy w XVI w.
(III.2.3)
– wyjaśnia zmiany w sposobie funkcjonowania
państw europejskich w epoce nowożytnej [...]
(III.2.4)
– charakteryzuje główne europejskie konflikty
polityczne w XVI–XVII w. [...] (III.2.6)
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8. Europa Zachodnia
w XVI wieku









9. Państwa Europy
Wschodniej i
Północnej







1. Społeczeństwo i
gospodarka
Rzeczypospolitej w
XVI wieku











– wyjaśnia polityczne, gospodarcze, społeczne,
kryzys monarchii stanowych
kulturowe uwarunkowania i następstwa
imperium Habsburgów
rywalizacja o hegemonię w Europie Zachodniej reformacji [...] (III.2.2)
– opisuje mapę polityczną i wyznaniową Europy w
wojny włoskie
XVI w. (III.2.3)
rywalizacja hiszpańsko-angielska
– wyjaśnia zmiany w sposobie funkcjonowania
zmiany w sztuce wojennej
państw europejskich w epoce nowożytnej, z
znaczenie terminów: monarchia absolutna,
uwzględnieniem charakterystyki i oceny
„wojny włoskie”, Sacco di Roma, Wielka
absolutyzmu francuskiego (III.2.4)
Armada
– charakteryzuje główne europejskie konflikty
ekspansja turecka
polityczne w XVI–XVII w., z uwzględnieniem roli
walki na Morzu Śródziemnym
Turcji w Europie Środkowo-Wschodniej (III.2.6)
państwo moskiewskie
Szwecja w XVI w.
znaczenie terminów: Liga Święta,
samodzierżawie, opricznina, unia kalmarska,
Riksdag
POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI, SPRAWDZIAN I OMÓWIENIE WYNIKÓW
„ZŁOTY WIEK” RZECZYPOSPOLITEJ SZLACHECKIEJ
– ocenia polską specyfikę w zakresie rozwiązań
społeczeństwo Rzeczypospolitej
ustrojowych, struktury społecznej i modelu życia
wieloetniczna Rzeczpospolita
gospodarczego na tle europejskim oraz
gospodarka folwarczno-pańszczyźniana
sytuacja chłopów w Rzeczypospolitej w XVI w. synchronizuje najważniejsze wydarzenia z dziejów
Polski w XVI w. z wydarzeniami europejskimi
miasta Rzeczypospolitej
(III.3.2)
Gdańsk – główny port Rzeczypospolitej
handel lokalny i międzynarodowy
pieniądz w Rzeczypospolitej
znaczenie terminów: ludzie luźni, kahał,
folwark, pańszczyzna, gospodarka folwarcznopańszczyźniana, trójpolówka, monopol

1

1

3
1

2. Rozwój demokracji
szlacheckiej








3. Kultura i sztuka
renesansu w Polsce









4. Panowanie
ostatnich Jagiellonów





dworski, monopol propinacyjny, system
cechowy, targ miejski, jarmark, myto
pozycja prawna szlachty w Rzeczypospolitej
liczebność i zróżnicowanie szlachty
polski parlamentaryzm; sejmiki i sejm walny
narodziny ruchu egzekucyjnego
egzekucja praw i dóbr
znaczenie terminów: demokracja szlachecka,
nietykalność osobista, przywiązanie do ziemi,
prawo ziemskie, magnateria, szlachta średnia,
szlachta drobna, szlachta zagrodowa, szlachta
gołota, sejmik, sejm, izba poselska, senat, sejm
walny, królewszczyzny, możnowładztwo,
ustawa o inkompatibiliach, konstytucja Nihil
novi, koronacja vivente rege, wojna kokosza,
ruch egzekucyjny, egzekucja praw i dóbr,
lustracja, wojsko kwarciane
humanizm w Polsce
rozwój nauk ścisłych i medycznych
geografia i historiografia polska
myśl społeczna i polityczna
literatura polskiego renesansu
architektura i sztuka renesansowa w Polsce
znaczenie terminów: sztuka epistolarna,
alchemia, genealogia, heraldyka, attyka,
polichromia, arras, arkady
wojny z państwem moskiewskim
stosunki z Habsburgami i polityka węgierska
polityka dynastyczna ostatnich Jagiellonów

– opisuje i wyjaśnia funkcjonowanie
najważniejszych instytucji życia politycznego w
XVI-wiecznej Polsce, w tym sejmików, sejmu,
senatu i sejmu elekcyjnego; ocenia demokrację
szlachecką (III.3.1)
– ocenia polską specyfikę w zakresie rozwiązań
ustrojowych, struktury społecznej i modelu życia
gospodarczego na tle europejskim oraz
synchronizuje najważniejsze wydarzenia z dziejów
Polski w XVI w. z wydarzeniami europejskimi
(III.3.2)
– [...] ocenia dorobek polskiej myśli politycznej
okresu odrodzenia i reformacji (III.3.7)
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– identyfikuje dzieła polskiego renesansu oraz
ocenia dorobek polskiej myśli politycznej okresu
odrodzenia i reformacji (III.3.7)

1

– [...] synchronizuje najważniejsze wydarzenia z
dziejów Polski w XVI w. z wydarzeniami
europejskimi (III.3.2)

1

5. Reformacja i
kontrreformacja w
Rzeczypospolitej

6. Rzeczpospolita
Obojga Narodów

 wojny o Mołdawię i stosunki z państwem
tureckim
 zakończenie problemu krzyżackiego
 hołd pruski i jego ocena
 przyłączenie Mazowsza do Korony
 walka o wpływy nad Bałtykiem i Inflanty
 znaczenie terminów: układ w Wiedniu,
hospodar, obrona potoczna, hołd pruski,
sekularyzacja, I wojna północna, dominium
Maris Baltici, Komisja Morska, flota kaperska,
Statuty Karnkowskiego
 początki reformacji w Polsce
 bracia polscy i bracia czescy
 próby zjednoczenia protestantów i walka o
tolerancję
 kontrreformacja w Polsce
 kościół prawosławny i unia brzeska
 znaczenie terminów: zbór, antytrynitaryzm,
arianie (bracia polscy), pacyfizm, bracia czescy,
kościół narodowy, ugoda sandomierska,
konfederacja warszawska, wolność religijna,
dysydenci, kolegium, monastyr, unia brzeska,
kościół unicki (grekokatolicki), dyzunici
 unia polsko-litewska w XV w.
 dwa państwa i jeden władca
 przemiany na Litwie przed unią lubelską
 unia lubelska i jej znaczenie
 Rzeczpospolita Obojga Narodów – cechy
charakterystyczne

– opisuje zmiany terytorialne państwa polskolitewskiego i charakteryzuje stosunki z sąsiadami
w XVI w. (III.3.3)

– synchronizuje najważniejsze wydarzenia z
dziejów Polski w XVI w. z wydarzeniami
europejskimi (III.3.2)
– ocenia kulturową rolę Polski w przeniesieniu
wzorców cywilizacji zachodniej na obszary ruskie i
litewskie (III.3.5)
– ocenia sytuację wyznaniową na ziemiach
Rzeczypospolitej w XVI w., w tym tolerancję
wyznaniową oraz unię brzeską (III.3.6)
– [...] ocenia dorobek polskiej myśli politycznej
okresu odrodzenia i reformacji (III.3.7)
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– opisuje i wyjaśnia funkcjonowanie
najważniejszych instytucji życia politycznego w
XVI-wiecznej Polsce [...] (III.3.1)
– [...] synchronizuje najważniejsze wydarzenia z
dziejów Polski w XVI w. z wydarzeniami
europejskimi (III.3.2)
– ocenia zmiany w relacjach polsko-litewskich w

1

7. Pierwsi władcy
elekcyjni

1. Angielska wojna
domowa

XVI w. (III.3.4)
 Prusy Królewskie w XVI w.
 znaczenie terminów: unia krakowsko-wileńska, – ocenia kulturową rolę Polski w przeniesieniu
wzorców cywilizacji zachodniej na obszary ruskie i
unia realna, unia mielnicka, bojarzy, II statut
litewskie (III.3.5)
litewski, inkorporacja, unia lubelska,
Rzeczpospolita Obojga Narodów, polonizacja
– opisuje i wyjaśnia funkcjonowanie
 pierwsze bezkrólewie
 pierwsza wolna elekcja; Artykuły henrykowskie najważniejszych instytucji życia politycznego w
XVI-wiecznej Polsce [...] (III.3.1)
i pacta conventa
– ocenia polską specyfikę w zakresie rozwiązań
 krótkie rządy Henryka Walezego i drugie
ustrojowych [...] oraz synchronizuje najważniejsze
bezkrólewie
wydarzenia z dziejów Polski w XVI w. z
 początki rządów Stefana Batorego – wojna z
wydarzeniami europejskimi (III.3.2)
Gdańskiem
– opisuje zmiany terytorialne państwa polsko wojna z Moskwą
litewskiego i charakteryzuje stosunki z sąsiadami
 konflikt Stefana Batorego ze szlachtą
w XVI w. (III.3.3)
 znaczenie terminów: bezkrólewie,
konfederacja, konfederacja kapturowa, sąd
kapturowy, interrex, sejm konwokacyjny,
elekcja viritim, Artykuły henrykowskie, pacta
conventa, Trybunał Koronny, piechota
wybraniecka, rozejm w Jamie Zapolskim
POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI, SPRAWDZIAN I OMÓWIENIE WYNIKÓW
EUROPA W XVII WIEKU
– wyjaśnia zmiany w sposobie funkcjonowania
 przemiany społeczne i konflikty religijne w
państw europejskich w epoce nowożytnej [...]
Anglii
(III.2.4)
 spór króla z parlamentem
– wyjaśnia genezę i opisuje następstwa rewolucji
 początek rewolucji angielskiej
angielskich (III.2.7)
 wojna domowa i powstanie republiki
– analizuje przemiany kapitalistyczne w życiu
 protektorat Olivera Cromwella
gospodarczym Europy Zachodniej XVI–XVII w.
 od restauracji do monarchii parlamentarnej
(III.2.8)
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2. Wojna
trzydziestoletnia

3. Absolutyzm we
Francji

 znaczenie terminów: nowa szlachta (gentry),
purytanizm, Petycja o prawo, jedenastoletnia
tyrania, Krótki Parlament, Długi Parlament,
Wielka remonstracja, Armia Nowego Wzoru,
independenci, Parlament Kadłubowy,
lewellerzy, diggerzy, lord protektor, Akt
nawigacyjny, torysi, wigowie, Habeas Corpus
Act, chwalebna (sławetna) rewolucja, Ustawa
o prawach, Akt tolerancyjny, Akt o
następstwie tronu, monarchia parlamentarna
 Rzesza Niemiecka na początku XVII w.
 defenestracja praska
 początek wojny trzydziestoletniej
 działania wojenne w latach 1624-1635
 wojna europejska – francuski okres wojny
trzydziestoletniej
 armie okresu wojny trzydziestoletniej
 pokój westfalski i skutki wojny
 znaczenie terminów: Unia Protestancka, Liga
Katolicka, list majestatyczny, druga
defenestracja praska, wojna trzydziestoletnia,
edykt restytucyjny, pokój westfalski
 Ludwik XIII i kardynał Richelieu
 rządy kardynała Mazarina
 władza absolutna Ludwika XIV
 gospodarka podporządkowana państwu
 polityka zagraniczna Ludwika XIV
 armia Ludwika XIV
 znaczenie terminów: intendent, szlachta

– charakteryzuje parlamentaryzm angielski [...]
(III.5.5)

– wyjaśnia polityczne, gospodarcze, społeczne,
kulturowe uwarunkowania i następstwa
reformacji [...] (III.2.2)
– wyjaśnia zmiany w sposobie funkcjonowania
państw europejskich w epoce nowożytnej [...]
(III.2.4)
– charakteryzuje główne europejskie konflikty
polityczne w XVI–XVII w. [...] (III.2.6)
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– wyjaśnia zmiany w sposobie funkcjonowania
państw europejskich w epoce nowożytnej, z
uwzględnieniem charakterystyki i oceny
absolutyzmu francuskiego (III.2.4)
– charakteryzuje główne europejskie konflikty
polityczne w XVI–XVII w. [...] (III.2.6)
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4. Zmiany polityczne
w Europie w XVII
wieku








5. Kultura baroku

1. Początki rządów
Zygmunta III Wazy











urzędnicza, edykt łaski, racja stanu, fronda,
pokój pirenejski, Wysoka Rada, merkantylizm,
kolbertyzm, wojna dewolucyjna, pokój w
Akwizgranie, polityka réunionów, Liga
Augsburska, pokój w Rijswijk
– wyjaśnia zmiany w sposobie funkcjonowania
upadek potęgi Hiszpanii
państw europejskich w epoce nowożytnej [...]
polityka obronna Holandii; wojny angielsko(III.2.4)
holenderskie
– charakteryzuje główne europejskie konflikty
wzrost znaczenia Brandenburgii
polityczne w XVI–XVII w. z uwzględnieniem roli
potęga i ekspansja Szwecji
Turcji w Europie Środkowo-Wschodniej (III.2.6)
Węgry i ekspansja turecka w Europie
znaczenie terminów: moryskowie, junkrzy,
Święta Liga
– opisuje przemiany w kulturze europejskiej w
od renesansu do baroku
XVII w. i rozpoznaje główne dokonania epoki
sztuka i architektura baroku
baroku (III.2.9)
malarstwo barokowe
nauka i filozofia epoki baroku
teatr, literatura i muzyka
znaczenie terminów: manieryzm, barok, barok
dworski, realizm, racjonalizm, empiryzm,
libertynizm, jansenizm, teatr ludowy,
klasycyzm, rokoko, powieść łotrzykowska,
opera
POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI, SPRAWDZIAN I OMÓWIENIE WYNIKÓW
WOJNY I KRYZYS RZECZYPOSPOLITEJ W XVII WIEKU
podwójna elekcja – Zygmunt III Waza na tronie – opisuje zmiany terytorium Rzeczypospolitej w
XVII w. (III.4.1)
polskim
– opisuje główne etapy konfliktów politycznych i
król i hetman – relacje między Zygmuntem III
militarnych Rzeczypospolitej ze Szwecją [...] w XVII
Wazą a Janem Zamojskim
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walka o szwedzki tron i wojna ze Szwecją
rokosz Zebrzydowskiego
wojna w Inflantach i Prusach
znaczenie terminów: popularyści, sejm
inkwizycyjny, husaria, regaliści, rokosz, rozejm
w Starym Targu (Altmarku), rozejm w
Sztumskiej Wsi

2. Walka o koronę
carów

 kryzys państwa rosyjskiego w II połowie XVI i
na początku XVII wieku
 dymitriady i ich skutki
 początek wojny z Moskwą i walki o koronę
carów
 wojna smoleńska
 znaczenie terminów: Wielka Smuta,
dymitriady, rozejm w Dywilinie

3. Kozaczyzna i
konflikty z Turcją








Turcja i księstwa naddunajskie
najazdy tatarskie na Rzeczpospolitą i ich skutki
polskie wyprawy na Mołdawię
narodziny Kozaczyzny
rejestr i pierwsze powstania kozackie
wojna z Turcją: klęska pod Cecorą i oblężenie
Chocimia
 plany kolejnej wojny z Turcją i ich
konsekwencje
 znaczenie terminów: pokój hetmański,

w.; wyjaśnia ich następstwa (III.4.2)
– charakteryzuje proces oligarchizacji życia
politycznego Rzeczypospolitej (III.4.3)
– wyjaśnia przyczyny kryzysów wewnętrznych
oraz załamania gospodarczego Rzeczypospolitej w
XVII w. (III.4.4)
– [...] synchronizuje najważniejsze wydarzenia z
dziejów Polski w XVII w. z wydarzeniami
europejskimi (III.4.5)
– opisuje zmiany terytorium Rzeczypospolitej w
XVII w. (III.4.1)
– opisuje główne etapy konfliktów politycznych i
militarnych Rzeczypospolitej z [...] państwem
moskiewskim/Rosją [...] w XVII w.; wyjaśnia ich
następstwa (III.4.2)
– charakteryzuje proces oligarchizacji życia
politycznego Rzeczypospolitej (III.4.3)
– [...] synchronizuje najważniejsze wydarzenia z
dziejów Polski w XVII w. z wydarzeniami
europejskimi (III.4.5)
– opisuje zmiany terytorium Rzeczypospolitej w
XVII w. (III.4.1)
– opisuje główne etapy konfliktów politycznych i
militarnych Rzeczypospolitej z [...] Turcją w XVII
w.; wyjaśnia ich następstwa (III.4.2)
– charakteryzuje proces oligarchizacji życia
politycznego Rzeczypospolitej (III.4.3)
– wyjaśnia przyczyny kryzysów wewnętrznych
oraz załamania gospodarczego Rzeczypospolitej w
XVII w. (III.4.4)
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kondominium, Kozaczyzna, traktat w Buszy,
Dzikie Pola (Zaporoże, Niż), Sicz, ataman,
tabor, rejestr, pokój w Chocimiu, czambuł
problem kozacki w I połowie XVII w.
wojsko zaporoskie i jego militarne znaczenie
przyczyny powstania Chmielnickiego
wybuch powstania na Ukrainie
walki w latach 1649-1653
Moskwa i Kozacy
znaczenie terminów: wojsko zaporoskie,
ukraińscy królewięta, ugoda zborowska, ugoda
w Białej Cerkwi, układ w Perejasławiu, unia w
Hadziaczu, księstwo ruskie, rozejm w
Andruszowie

4. Powstanie
Chmielnickiego









5. Potop szwedzki






6. Wojna domowa i

 Rzeczpospolita po potopie szwedzkim

przyczyny najazdu szwedzkiego
początek potopu szwedzkiego
wojna o wyzwolenie Rzeczypospolitej
zmiana sytuacji międzynarodowej
Rzeczypospolitej – traktat rozbiorowy w
Radnot i jego konsekwencje
 koniec wojny i pokój w Oliwie
 prześladowania protestantów
 znaczenie terminów: potop szwedzki,
regimentarz, wojna podjazdowa, śluby
lwowskie, traktat wileński, traktat w Radnot,
układy welawsko-bydgoskie, pokój oliwski

– [...] synchronizuje najważniejsze wydarzenia z
dziejów Polski w XVII w. z wydarzeniami
europejskimi (III.4.5)
– opisuje zmiany terytorium Rzeczypospolitej w
XVII w. (III.4.1)
– charakteryzuje proces oligarchizacji życia
politycznego Rzeczypospolitej (III.4.3)
– wyjaśnia przyczyny kryzysów wewnętrznych
oraz załamania gospodarczego Rzeczypospolitej w
XVII w. (III.4.4)
– ocenia polską specyfikę w zakresie rozwiązań
ustrojowych, struktury społecznej i modelu życia
gospodarczego na tle europejskim oraz
synchronizuje najważniejsze wydarzenia z dziejów
Polski w XVII w. z wydarzeniami europejskimi
(III.4.5)
– opisuje zmiany terytorium Rzeczypospolitej w
XVII w. (III.4.1)
– opisuje główne etapy konfliktów politycznych i
militarnych Rzeczypospolitej ze Szwecją [...] w XVII
w.; wyjaśnia ich następstwa (III.4.2)
– charakteryzuje proces oligarchizacji życia
politycznego Rzeczypospolitej (III.4.3)
– wyjaśnia przyczyny kryzysów wewnętrznych
oraz załamania gospodarczego Rzeczypospolitej w
XVII w. (III.4.4)
– [...] synchronizuje najważniejsze wydarzenia z
dziejów Polski w XVII w. z wydarzeniami
europejskimi (III.4.5)
– opisuje zmiany terytorium Rzeczypospolitej w
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król „Piast”

 plany reform Jana Kazimierza i problem
następstwa tronu
 rokosz Lubomirskiego
 elekcja Michała Korybuta Wiśniowieckiego
 konflikt króla z malkontentami
 początke konfliktu z Turcją
 znaczenie terminów: liberum veto, Związek
Święcony, Związek Pobożny, malkontenci,
pokój w Buczaczu

7. Rządy Jana III
Sobieskiego










8. Kryzys
Rzeczypospolitej








XVII w. (III.4.1)
– opisuje główne etapy konfliktów politycznych i
militarnych Rzeczypospolitej z [...] Turcją w XVII
w.; wyjaśnia ich następstwa (III.4.2)
– charakteryzuje proces oligarchizacji życia
politycznego Rzeczypospolitej (III.4.3)
– wyjaśnia przyczyny kryzysów wewnętrznych
oraz załamania gospodarczego Rzeczypospolitej w
XVII w. (III.4.4)
– [...] synchronizuje najważniejsze wydarzenia z
dziejów Polski w XVII w. z wydarzeniami
europejskimi (III.4.5)
– opisuje zmiany terytorium Rzeczypospolitej w
elekcja Jana III Sobieskiego
XVII w. (III.4.1)
wojna z Turcją; pokój w Żurawnie
– opisuje główne etapy konfliktów politycznych i
polityka zagraniczna Jana III Sobieskiego
militarnych Rzeczypospolitej z [...]Turcją w XVII w.;
zmiany sojuszów i ich konsekwencje
wyjaśnia ich następstwa (III.4.2)
bitwa pod Wiedniem i jej znaczenie
– charakteryzuje proces oligarchizacji życia
zakończenie walk z Turcją
politycznego Rzeczypospolitej (III.4.3)
ostatnie lata panowania Jana III Sobieskiego
– [...] synchronizuje najważniejsze wydarzenia z
znaczenie terminów: odsiecz wiedeńska, wielki
dziejów Polski w XVII w. z wydarzeniami
wezyr, Święta Liga, pokój Grzymułtowskiego,
europejskimi (III.4.5)
pokój w Karłowicach
– opisuje zmiany terytorium Rzeczypospolitej w
zniszczenia wojenne
XVII w. (III.4.1)
społeczne skutki wojen
– opisuje główne etapy konfliktów politycznych i
wzrost roli magnaterii
militarnych Rzeczypospolitej [...] w XVII w.;
przemiany ustrojowe i polska skarbowość
wyjaśnia ich następstwa (III.4.2)
sytuacja wyznaniowa w XVII w.
– charakteryzuje proces oligarchizacji życia
znaczenie terminów: egzulanci, przymus
politycznego Rzeczypospolitej (III.4.3)
propinacyjny, latyfundia magnackie, klientela
– wyjaśnia przyczyny kryzysów wewnętrznych
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magnacka, oligarchia magnacka, rządy
sejmikowe, podatek podymny, podatek
pogłówny, kwarta, łanowe, hiberna, apostazja

9. Barok i sarmatyzm










1. Gospodarka i
społeczeństwo w XVIII
wieku







oraz załamania gospodarczego Rzeczypospolitej w
XVII w. (III.4.4)
– ocenia polską specyfikę w zakresie rozwiązań
ustrojowych, struktury społecznej i modelu życia
gospodarczego na tle europejskim oraz
synchronizuje najważniejsze wydarzenia z dziejów
Polski w XVII w. z wydarzeniami europejskimi
(III.4.5)
– opisuje przemiany w kulturze europejskiej w
XVII w. i rozpoznaje główne dokonania epoki
baroku (III.2.9)
– charakteryzuje sarmatyzm jako ideologię i styl
życia polskiej szlachty; rozpoznaje dzieła sztuki
polskiego baroku (III.4.6)

początki baroku w Polsce
architektura barokowa w Polsce
rzeźba i malarstwo
kultura barokowa na dworach magnackich
literatura barokowa
nauka i oświata w XVII-wiecznej
Rzeczypospolitej
sarmatyzm i jego cechy charakterystyczne
znaczenie terminów: przedstawienia
funeralne, silva rerum, pamiętnikarstwo,
makaronizmy, sarmatyzm, przedmurze
chrześcijaństwa, ksenofobia, złota wolność
szlachecka, orientalizacja, szlachcic-sybaryta
POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI, SPRAWDZIAN I OMÓWIENIE WYNIKÓW
OŚWIECENIE W EUROPIE I W POLSCE
– wyjaśnia polityczne, gospodarcze, społeczne,
eksplozja demograficzna w Europie
kulturowe uwarunkowania oświecenia
rewolucja agrarna
europejskiego (III.5.1)
rewolucja przemysłowa w Anglii
– charakteryzuje [...] rewolucję przemysłową w
skutki społeczne i gospodarcze rewolucji
Anglii (III.5.5)
przemysłowej
nowe koncepcje ekonomiczne
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2. Oświecenie

3. Budowa imperium
rosyjskiego

 znaczenie terminów: eksplozja demograficzna,
płodozmian intensywny, rewolucja agrarna,
maszyna parowa, rewolucja przemysłowa,
klasa robotnicza, fizjokratyzm, leseferyzm,
liberalizm gospodarczy, wolny rynek, wolna
konkurencja, gospodarka wolnorynkowa
 wiek XVIII – stulecie rozumu
 filozofia i myśl społeczno-polityczna
oświecenia
 Wielka encyklopedia francuska i jej znaczenie
 rozwój nauki
 rozwój edukacji i ośrodków naukowych
 literatura oświeceniowa
 rokoko i klasycyzm
 znaczenie terminów: prawa naturalne,
oświecenie, deizm, ateizm, trójpodział władzy,
koncepcja wolności, umowa społeczna,
encyklopedyści, teoria poznania, krytycyzm,
szkoły specjalistyczne, akademie naukowe,
salony kulturalne, loże masońskie,
sentymentalizm, rokoko, klasycyzm, teatr
narodowy
 Rosja a Europa w XVII w.
 początki rządów Piotra I
 reformy Piotra I
 wielka wojna północna i jej następstwa
 walka o władzę w Rosji po śmierci Piotra I
 rządy Katarzyny II
 powstanie rosyjskiego mocarstwa

– wyjaśnia polityczne, gospodarcze, społeczne,
kulturowe uwarunkowania oświecenia
europejskiego (III.5.1)
– charakteryzuje główne idee europejskiego
oświecenia i rozpoznaje jego główne dokonania w
myśli politycznej, nauce, literaturze, sztuce i
architekturze (III.5.2)
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– wyjaśnia polityczne, gospodarcze, społeczne,
kulturowe uwarunkowania oświecenia
europejskiego (III.5.1)
– charakteryzuje absolutyzm oświecony na
przykładach państw sąsiadujących z
Rzecząpospolitą (III.5.3)
– charakteryzuje program modernizacji Rosji i
rosyjską ideę imperium (III.5.4)
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4. Absolutyzm
oświecony w Prusach
i w Austrii

5. Rzeczpospolita w
pierwszej połowie
XVIII wieku

 znaczenie terminów: Senat Rządzący,
gubernia, tabela rang, przymus szkolny, wielka
wojna północna, pokój w Nystad, absolutyzm,
imperator Wszechrosji, Rada Cesarska, wsie
potiomkinowskie, wojna siedmioletnia
 absolutyzm oświecony
 budowa potęgi Prus
 absolutyzm oświecony Fryderyka II
 Austria w czasie wielkich wojen
 wojna siedmioletnia
 reformy Marii Teresy i Józefa II w Austrii
 znaczenie terminów: absolutyzm oświecony,
„król-filozof”, „pierwszy sługa państwa”,
laicyzacja, wojna o sukcesję hiszpańską, wojny
śląskie, sankcja pragmatyczna, wojna o
sukcesję austriacką, odwrócenie przymierzy,
wojna siedmioletnia (III wojna śląska), Rada
Państwa, państwo policyjne, józefinizm, patent
tolerancyjny
 pierwsze lata unii polsko-saskiej
 Rzeczpospolita w czasie wojny północnej
 ostatnie lata rządów Augusta II
 wojna o sukcesję polską
 polityczna anarchia i próby reform w czasach
Augusta III
 reformy oświaty i ożywienie gospodarcze w
Polsce
 znaczenie terminów: sejm niemy, Familia,
republikanie, wojna o sukcesję polską, sejm

– wskazuje najważniejsze zmiany na mapie
politycznej Europy [...] w XVIII w. oraz wyjaśnia ich
przyczyny (III.5.8)

– wyjaśnia polityczne, gospodarcze, społeczne,
kulturowe uwarunkowania oświecenia
europejskiego (III.5.1)
– charakteryzuje absolutyzm oświecony na
przykładach państw sąsiadujących z
Rzecząpospolitą (III.5.3)
– wskazuje najważniejsze zmiany na mapie
politycznej Europy [...] w XVIII w. oraz wyjaśnia ich
przyczyny (III.5.8)
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– wskazuje najważniejsze zmiany na mapie
politycznej Europy [...] w XVIII w. oraz wyjaśnia ich
przyczyny (III.5.8)
– charakteryzuje politykę Rosji, Prus i Austrii
wobec Rzeczypospolitej i wskazuje przejawy
osłabienia suwerenności państwa polskiego
(III.6.1)
– charakteryzuje działania zmierzające do
naprawy Rzeczypospolitej [...] (III.6.2)
– synchronizuje najważniejsze wydarzenia z
dziejów Polski w XVIII w. z wydarzeniami w
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6. Pierwsze lata
rządów Stanisława
Augusta








7. Oświecenie w
Rzeczypospolitej








pacyfikacyjny, fakcje magnackie, Collegium
Nobilium, pijarzy
elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego i
pierwsze reformy
sprawa dysydentów i prawa kardynalne
konfederacja barska – przyczyny, przebieg,
skutki i ocena
I rozbiór Polski
sejm rozbiorowy i jego reformy
znaczenie terminów: Szkoła Rycerska, sejm
repninowski, prawa kardynalne, konfederacja
barska, koliszczyzna, walka partyzancka,
generalność, zasada równowagi sił, Rada
Nieustająca, Komisja Edukacji Narodowej

początki oświecenia w Polsce
mecenat Stanisława Augusta Poniatowskiego
architektura i sztuka polskiego oświecenia
literatura oświeceniowa
edukacja i nauka
znaczenie terminów: oświecenie
stanisławowskie, obiady czwartkowe,
Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych

Europie […] (III.6.7)
– charakteryzuje politykę Rosji, Prus i Austrii
wobec Rzeczypospolitej i wskazuje przejawy
osłabienia suwerenności państwa polskiego
(III.6.1)
– charakteryzuje działania zmierzające do
naprawy Rzeczypospolitej i walkę zbrojną o
utrzymanie niepodległości w drugiej połowie XVIII
w. (III.6.2)
– opisuje i wyjaśnia uwarunkowania wewnętrzne i
międzynarodowe kolejnych rozbiorów Polski, a
także analizuje zmiany granic (III.6.4)
– prezentuje oceny polskiej historiografii
dotyczące rozbiorów, panowania Stanisława
Augusta Poniatowskiego i przyczyn upadku
Rzeczypospolitej (III.6.5)
– wyjaśnia specyfikę polskiego oświecenia [...]
(III.6.6)
– synchronizuje najważniejsze wydarzenia z
dziejów Polski w XVIII w. z wydarzeniami w
Europie i w Stanach Zjednoczonych (III.6.7)
– charakteryzuje działania zmierzające do
naprawy Rzeczypospolitej [...] (III.6.2)
– wyjaśnia specyfikę polskiego oświecenia; ocenia
dorobek kulturowy okresu stanisławowskiego, z
uwzględnieniem reformy szkolnictwa (III.6.6)
– synchronizuje najważniejsze wydarzenia z
dziejów Polski w XVIII w. z wydarzeniami w
Europie i w Stanach Zjednoczonych (III.6.7)
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1. Rewolucja
amerykańska







2. Wybuch rewolucji
we Francji








POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI, SPRAWDZIAN I OMÓWIENIE WYNIKÓW
ŚWIAT I RZECZPOSPOLITA W KOŃCU XVIII WIEKU
– charakteryzuje główne idee europejskiego
kolonizacja Ameryki Północnej
oświecenia i rozpoznaje jego główne dokonania w
konflikt między osadnikami a metropolią
myśli politycznej [...] (III.5.2)
wojna o niepodległość
– porównuje przyczyny oraz charakter rewolucji
ustrój Stanów Zjednoczonych
amerykańskiej i francuskiej (III.5.6)
znaczenie terminów: metropolia, opłaty
– wskazuje najważniejsze zmiany na mapie
stemplowe, ustawa o herbacie, „bostońskie
politycznej [...] Ameryki Północnej w XVIII w. oraz
picie herbaty”, Armia Kontynentalna,
wyjaśnia ich przyczyny (III.5.8)
Deklaracja niepodległości, pokój w Wersalu,
– ocenia znaczenie rewolucji amerykańskiej [...] z
federaliści, separatyści, konstytucja Stanów
Zjednoczonych, państwo federacyjne, Kongres, perspektywy politycznej, gospodarczej i
społecznej (III.5.9)
Izba Reprezentantów, Senat, prezydent,
procedura impeachmentu, Sąd Najwyższy,
Karta Praw, republikanie, demokraci
– wyjaśnia polityczne, gospodarcze, społeczne,
Francja Ludwika XVI
kulturowe uwarunkowania oświecenia
Stany Generalne i ich rola
europejskiego (III.5.1)
rewolucja ludowa
– charakteryzuje główne idee europejskiego
zmiana ustroju we Francji – wprowadzenie
oświecenia i rozpoznaje jego główne dokonania w
monarchii konstytucyjnej
myśli politycznej [...] (III.5.2)
rewolucja burżuazyjna
– porównuje przyczyny oraz charakter rewolucji
znaczenie terminów: stan trzeci, burżuazja,
amerykańskiej i francuskiej (III.5.6)
drobnomieszczaństwo, Stany Generalne,
– wskazuje najważniejsze zmiany na mapie
Zgromadzenie Narodowe, Zgromadzenie
politycznej Europy [...] w XVIII w. oraz wyjaśnia ich
Konstytucyjne (Konstytuanta), gwardia
przyczyny (III.5.8)
mieszczańska, Gwardia Narodowa, wielka
– ocenia znaczenie rewolucji […] francuskiej z
trwoga, Deklaracja Praw Człowieka i
perspektywy politycznej, gospodarczej i
Obywatela, jakobini, kordelierzy, monarchia
społecznej (III.5.9)
konstytucyjna, Zgromadzenie Prawodawcze
(Legislatywa), cenzus majątkowy, Wielka
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Rewolucja Francuska, rewolucja burżuazyjna
proklamowanie Republiki Francuskiej
wojna w obronie republiki
dyktatura jakobinów
przewrót termidoriański i rządy dyrektoriatu
znaczenie Wielkiej Rewolucji Francuskiej
znaczenie terminów: kontrrewolucjoniści,
Konwent Narodowy, triumwirat, Marsylianka,
powstanie w Wandei, rojaliści, Komitet
Ocalenia Publicznego, dyktatura jakobinów,
Trybunał Rewolucyjny, wielki terror, przewrót
termidoriański, dyrektoriat

3. Republika
Francuska








4. Rzeczpospolita w
dobie Sejmu
Wielkiego

 sytuacja polityczna Rzeczypospolitej po I
rozbiorze
 zwołanie Sejmu Wielkiego
 reformy Sejmu Wielkiego
 Konstytucja 3 maja
 wojna w obronie suwerenności
 II rozbiór Polski
 znaczenie terminów: Kodeks Zamojskiego,
Sejm Wielki (Sejm Czteroletni), stronnictwo
patriotyczne, stronnictwo dworskie,
stronnictwo hetmańskie, ofiara 10 grosza,
„czarna procesja”, jurydyki, Ustawa o
sejmikach, Prawo o miastach, plenipotenci,
Ustawa rządowa (Konstytucja 3 maja),
monarchia konstytucyjna, Straż Praw,

– wyjaśnia polityczne, gospodarcze, społeczne,
kulturowe uwarunkowania oświecenia
europejskiego (III.5.1)
– charakteryzuje główne idee europejskiego
oświecenia i rozpoznaje jego główne dokonania w
myśli politycznej [...] (III.5.2)
– charakteryzuje specyfikę okresu jakobińskiego
rewolucji francuskiej (III.5.7)
– wskazuje najważniejsze zmiany na mapie
politycznej Europy [...] w XVIII w. oraz wyjaśnia ich
przyczyny (III.5.8)
– ocenia znaczenie rewolucji […] francuskiej z
perspektywy politycznej, gospodarczej i
społecznej (III.5.9)
– charakteryzuje politykę Rosji, Prus i Austrii
wobec Rzeczypospolitej i wskazuje przejawy
osłabienia suwerenności państwa polskiego
(III.6.1)
– charakteryzuje działania zmierzające do
naprawy Rzeczypospolitej i walkę zbrojną o
utrzymanie niepodległości w drugiej połowie XVIII
w. (III.6.2)
– charakteryzuje i ocenia dzieło Sejmu Wielkiego,
odwołując się do tekstu Konstytucji 3 maja (III.6.3)
– opisuje i wyjaśnia uwarunkowania wewnętrzne i
międzynarodowe kolejnych rozbiorów Polski, a
także analizuje zmiany granic (III.6.4)
– prezentuje oceny polskiej historiografii
dotyczące rozbiorów, panowania Stanisława
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konfederacja targowicka, wojna w bronie
Konstytucji 3 maja

5. Upadek polskiej
państwowości

 Polska po II rozbiorze
 wybuch powstania kościuszkowskiego
 przebieg insurekcji – walki powstańcze i
decyzje polityczne
 koniec insurekcji kościuszkowskiej
 III rozbiór Polski i upadek Rzeczypospolitej
 znaczenie terminów: emigracja,
ogólnonarodowe powstanie, akt insurekcji,
naczelnik, kosynierzy, Uniwersał Połaniecki,
rzeź Pragi

6. Francja od
konsulatu do
cesarstwa







rządy dyrektoriatu
walki z I koalicją antyfrancuską
początki kariery Napoleona Bonaparte
wyprawa Napoleona do Egiptu
zamach stanu 18 brumaire’a i rządy konsulatu

Augusta Poniatowskiego [...] (III.6.5)
– wyjaśnia specyfikę polskiego oświecenia; ocenia
dorobek kulturowy okresu stanisławowskiego [...]
(III.6.6)
– synchronizuje najważniejsze wydarzenia z
dziejów Polski w XVIII w. z wydarzeniami w
Europie i w Stanach Zjednoczonych (III.6.7)
– charakteryzuje politykę Rosji, Prus i Austrii
wobec Rzeczypospolitej i wskazuje przejawy
osłabienia suwerenności państwa polskiego
(III.6.1)
– charakteryzuje działania zmierzające do
naprawy Rzeczypospolitej i walkę zbrojną o
utrzymanie niepodległości w drugiej połowie XVIII
w. (III.6.2)
– opisuje i wyjaśnia uwarunkowania wewnętrzne i
międzynarodowe kolejnych rozbiorów Polski, a
także analizuje zmiany granic (III.6.4)
– prezentuje oceny polskiej historiografii
dotyczące rozbiorów, panowania Stanisława
Augusta Poniatowskiego i przyczyn upadku
Rzeczypospolitej (III.6.5)
– synchronizuje najważniejsze wydarzenia z
dziejów Polski w XVIII w. z wydarzeniami w
Europie i w Stanach Zjednoczonych (III.6.7)
– opisuje kierunki i etapy podbojów Napoleona;
charakteryzuje napoleońską ideę imperium
(IV.1.1)
– wyjaśnia źródła sukcesów i porażek Napoleona
w polityce wewnętrznej i zagranicznej (IV.1.2)
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7. Legiony Polskie we
Włoszech









8. Ekspansja i klęska
Napoleona










walki z II koalicją antyfrancuską
reformy Napoleona
Napoleon cesarzem Francuzów
znaczenie terminów: republiki siostrzane,
zamach 18 brumaire’a, konsulat, konkordat,
kodeks cywilny
losy Polaków po III rozbiorze
polska konspiracja niepodległościowa
powstanie Legionów Polskich
walki Legionów we Włoszech
kryzys idei legionowej
znaczenie Legionów Polskich we Włoszech
znaczenie terminów: Towarzystwo Przyjaciół
Nauk, Centralizacja, Towarzystwo
Republikanów Polskich, Agencja, Deputacja,
Legiony Polskie, Legia Naddunajska
wojna z III koalicją antyfrancuską; bitwa pod
Austerlitz
armia Napoleona
walki z Prusami i Rosją (IV koalicja
antyfrancuska)
apogeum francuskiej dominacji
wyprawa na Moskwę i jej skutki
wojna z wielką koalicją; „bitwa narodów” pod
Lipskiem
„sto dni” Napoleona
znaczenie terminów: Wielka Armia, „bitwa
trzech cesarzy”, blokada kontynentalna, pokój
w Tylży, „bitwa narodów”, „sto dni” Napoleona

– wyjaśnia wpływ idei rewolucji francuskiej i
wojen okresu napoleońskiego na zmiany
polityczne, społeczne i gospodarcze w Europie
(IV.1.3)
– [...] wyjaśnia przyczyny zaangażowania się
Polaków po stronie Napoleona (IV.1.4)
– wskazuje przykłady i wyjaśnia przyczyny
zaangażowania się Polaków po stronie Napoleona
(IV.1.4)
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– opisuje kierunki i etapy podbojów Napoleona;
charakteryzuje napoleońską ideę imperium
(IV.1.1)
– wyjaśnia źródła sukcesów i porażek Napoleona
w polityce wewnętrznej i zagranicznej (IV.1.2)
– wyjaśnia wpływ idei rewolucji francuskiej i
wojen okresu napoleońskiego na zmiany
polityczne, społeczne i gospodarcze w Europie
(IV.1.3)
– [...] wyjaśnia przyczyny zaangażowania się
Polaków po stronie Napoleona (IV.1.4)
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9. Księstwo
Warszawskie








– opisuje kierunki i etapy podbojów Napoleona;
charakteryzuje napoleońską ideę imperium
(IV.1.1)
– wyjaśnia wpływ idei rewolucji francuskiej i
wojen okresu napoleońskiego na zmiany
polityczne, społeczne i gospodarcze w Europie
(IV.1.3)
– wskazuje przykłady i wyjaśnia przyczyny
zaangażowania się Polaków po stronie Napoleona
(IV.1.4)
– charakteryzuje ustrój polityczny Księstwa
Warszawskiego (IV.1.5)
POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI, SPRAWDZIAN I OMÓWIENIE WYNIKÓW
ziemie Rzeczypospolitej po III rozbiorze
powstanie Księstwa Warszawskiego
ustrój Księstwa Warszawskiego
wojna z Austrią
okupacja Księstwa Warszawskiego
znaczenie terminów: Księstwo Warszawskie,
szwoleżerowie
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