
Nacobezu. Historia klasa II 

Lp. Dział  Temat Zagadnienia 

1 Polska i świat XII-
XIVw. 

Wyprawy krzyżowe Znam przyczyny krucjat 
Omawiam najważniejsze krucjaty 
Wskazuje skutki wypraw krzyżowych 
Znam zakony powstałe w Ziemi Świętej 

2  Polska dzielnicowa Znam okoliczności podziału Polski na dzielnice 
Wiem, kiedy nastąpiło pełne rozbicie dzielnicowe 
Znam problemy i zagrożenia, do których doszło w 
tym okresie 

3  Mongołowie Omawiam powstanie i rozwój paostwa 
mongolskiego 
Omawiam podboje Mongołów i ich osiągnięcia 
Znam okoliczności zaatakowania Polski i przebieg 
wypraw 

4  Sprowadzenie Krzyżaków do 
Polski 

Znam historię zakonu krzyżackiego 
Znam okoliczności sprowadzenia zakonu do Polski 
Omawiam relacje polsko-krzyżackie i zajęcie 
Pomorza Gdaoskiego 

5  Zjednoczenie paostwa 
polskiego 

Znam dążenia książąt do zjednoczenie 
Omawiam politykę Władysława Łokietka 
Znam okoliczności zjednoczenia kraju 

6  Paostwo Kazimierza 
Wielkiego 

Omawiam politykę zagraniczną króla 
Znam osiągnięcia w polityce wewnętrznej i jego 
reformy 
Oceniam dokonania króla 

7 Społeczeostwo 
średniowiecza 

System feudalny Wiem na czym polegał feudalizm 
Omawiam hierarchię feudalną (wasal-senior) 
Znam zadania seniora i wasala 

8  Życie średniowiecznej wsi Omawiam życie codzienne chłopów 
Znam metody uprawy roli 
Wiem jak wyglądała lokacja wsi 

9  Średniowieczne miasto i 
jego mieszkaocy 

Wiem jak lokowano miasta 
Omawiam wygląd miasta 
Znam zajęcia mieszczan, strukturę społeczną 

10  Kościół w średniowieczu Znam rolę Kościoła w średniowieczu 
Wiem na czym polegał uniwersalizm 
Znam zakony powstałe w średniowieczu 

11  Kultura i nauka wieków 
średnich 

Wiem jak wyglądało szkolnictwo w średniowieczu 
Znam siedem sztuk wyzwolonych 
Znam najstarsze uniwersytety w Europie 

12  W cieniu kościołów i 
zamków 

Znam cechy stylu romaoskiego i gotyckiego 
Znam przykładowe zabytki obu stylów 

13 U schyłku 
średniowiecza 

Unia Polski z Litwą Omawiam historię Litwy 
Znam okoliczności unii z Węgrami 
Omawiam okoliczności zawarcia i skutki unii z Litwą 
Wiem czym była unia personalna 

14  Wielka wojna z zakonem 
krzyżackim 

Omawiam przyczyny, przebieg i skutki wojny z 
Krzyżakami 
Omawiam przebieg bitwy pod Grunwaldem 
Wiem kim byli: Władysław Jagiełło, Ulrich von 
Jungingen, książę Witold 

15  Europa Zachodnia w XIV i XV 
wieku 

Omawiam przebieg epidemii dżumy 
Znam przebieg wojny stuletniej 
Wiem czym był husytyzm, znam poglądy Husa 



Wiem czym była schizma zachodnia 

16  Nowe potęgi w Europie 
Wschodniej 

Znam okoliczności upadku Bizancjum 
Omawiam rozwój paostwa tureckiego 
Znam okoliczności powstania paostwa 
moskiewskiego 

17  Wojna trzynastoletnia  Znam przyczyny wybuchu wojny 
Omawiam jej przebieg 
Omawiam skutki wojny 
Doceniam znaczenie odzyskania Pomorza 
Gdaoskiego przez Polskę 

18  Kultura późnego 
średniowiecza w Polsce 

Znam cechy kultury średniowiecznej 
Znam zabytki kultury z XV wieku 
Znam przedstawicieli i twórców tej epoki 

19 Narodziny 
nowożytnego świata 

Cywilizacje Ameryki Znam dzieje paostw: Inków, Azteków i Majów 
Znam osiągnięcia tych cywilizacje 
Znam okoliczności ich upadku 

20  Wielkie odkrycia 
geograficzne 

Znam przyczyny podróży i odkryd 
Omawiam największe odkrycia hiszpaoskie i 
portugalskie 
Znam sylwetki odkrywców 

21  Skutki wielkich odkryd Omawiam skutki odkryd geograficznych dla Nowego 
Świata i Europy 

22  Gospodarka w epoce 
kolonialnej 

Wiem czym był dualizm w rozwoju gospodarczym 
Europy 
Wiem czym były manufaktury, folwarki 

23  Kultura odrodzenia w 
Europie 

Wiem czym był renesans 
Znam przedstawicieli renesansu europejskiego 
Znam dzieła renesansowe w Europie 

24  Nowe wyznania w Europie Znam przyczyny reformacji 
Omawiam działalnośd reformatorów: Lutra, Kalwina, 
Henryka VIII 
Znam cechy wyznao reformatorskich 
Omawiam przebieg wojen religijnych 

25  kontrreformacja Wiem czym była kontrreformacja 
Znam metody walki Kościoła z reformacją 
Znam postanowienia Soboru w Konstancji 

26 Rzeczpospolita w XVI 
wieku 

Początki demokracji 
szlacheckiej 

Znam strukturę stanu szlacheckiego 
Znam okoliczności powstania sejmu w Polsce 
Omawiam działalnośd sejmu 
Wiem czym było liberum veto 

27  Rozwój gospodarczy Polski Wiem jak powstawały folwarki 
Wiem czym była paoszczyzna 
Wiem co uprawiano i hodowano w Polsce 
Wyjaśniam dlaczego Polskę nazywano spichlerzem 
Europy? 

28  Czasy Zygmunta Starego Omawiam politykę zagraniczną i wewnętrzną króla 
Znam postanowienia umowy z Habsburgami 
Wiem co wydarzyło się w roku 1525 
Znam osiągnięcia królowej Bony 

29  Rzeczpospolita Obojga 
Narodów 

Omawiam politykę Zygmunta Augusta 
Znam okoliczności zawarcia unii w Litwą w 1569 
roku 
Znam postanowienia unii i jej skutki 

30  Kultura polskiego 
odrodzenia 

Omawiam rozwój renesansu w Polsce 
Znam przedstawicieli polskiego odrodzenia i ich 
dzieła 



31  Kraj wielu wyznao Omawiam przebieg reformacji w Polsce 
Omawiam działania kontrreformacji w Polsce 
Wiem na czym polegała tolerancja religijna w Polsce 

32  Pierwsi królowie elekcyjni Wiem w jaki sposób wybierano króla w Polsce 
Wiem czym były artykuły henrykowskie i pacta 
conventa 
Wskazuje pozytywne i negatywne skutki elekcji 
Omawiam elekcję Henryka Walezego 
Omawiam elekcję Stefana Batorego 

33 Wiek wojen Angielska monarchia 
parlamentarna 

Omawiam przebieg wojny domowej w Anglii 
Wiem jak zmienił się ustrój z absolutyzmu na 
monarchię parlamentarną 
Wyjaśniam znaczenie przemian jakie zaszły w Anglii 
w XVII wieku 

34  Monarchia absolutna we 
Francji 

Znam okoliczności powstania absolutyzmu we 
Francji 
Omawiam cechy ustroju francuskiego 
Omawiam politykę Ludwika XIV 

35  Początki rządów Wazów Omawiam elekcję Zygmunta III Wazy 
Znam politykę wewnętrzną Polski 
Omawiam wojny ze Szwecją 

36  Konflikt z Rosją i Turcją Znam przyczyny wybuchu wojen ze Szwecją i Turcją 
Potrafię omówid przebieg walk z oboma paostwami 
Wskazuje skutki wojen i osłabienie Polski 

37  Powstanie kozackie Znam przyczyny buntów kozackich 
Wiem czym był rejestr 
Omawiam przebieg powstania Chmielnickiego 
Wskazuje skutki powstania 

38  Potop Szwedzki Znam przyczyny ataku Szwecji na Polskę 
Omawiam przebieg walk ze Szwecją 
Wymieniam skutki wojen ze Szwecją 

39  Kryzys Rzeczypospolitej Znam skutki wojen Polski w XVII wieku 
Omawiam sytuację ekonomiczną, polityczną Polski 
po wojnach XVII wieku 

 


