
                                    Wymagania na poszczególne oceny z historii w klasie piątej 

 

Dział Ocena 
niedosta-
teczna 

Ocena 
dopuszczają-
ca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena 
dobra 

Ocena 
bardzo dobra 

Ocena  
celująca 

I.  Pradzieje i 
najdawniej-
sze cywiliza-
cje 

Uczeń nie 
opanował 
wiadomości 
na ocenę 
dopuszczają-
cą. Nie po-
dejmuje pró-
by wypowie-
dzi ustnej i 
pisemnej 
nawet przy 
pomocy nau-
czyciela . 
 
 
 
  
 

Uczeń wska-
zuje konty-
nent, z któ-
rego pocho-
dzi człowiek; 
- opisuje 
życie ludzi 
przed rewo-
lucją i po 
niej; 
- wskazuje na 
mapie Me-
zopotamię 
- zna naj-
ważniejsze 
rzeki Mezo-
potamii  
- wymienia 
trzy osią-
gnięcia 
mieszkańców 
Mezopota-
mii; 
 -wymienia 
surowce, z 
których za-
częto wyra-
biać narzę-
dzia; 
- wie, czym 
zajmowali 
się: faraon, 
pisarze, rze-
mieślnicy, 
kupcy, ka-
płani; 
- wie, dlacze-
go wylewy 
Nilu miały 
wpływ na 
plony; 
-wskazuje na 
mapie Pale-
stynę; 
-wskazuje 

Uczeń rozu-
mie pojęcia: 
wędrowny i 
osiadły tryb 
życia oraz 
potrafi je 
wyjaśnić; 
- rozumie 
pojęcia: neo-
lit, paleolit, 
rewolucja 
neolityczna; - 
rozumie zna-
czenie słów : 
politeizm i 
kodeks; 
-omawia 
znaczenie 
nowych su-
rowców, z 
których wy-
konywano 
narzędzia;  
-wie, kim był 
Hammurabi, 
i zna założe-
nia jego ko-
deksu; 
- wymienia 
bogów egip-
skich; 
-wymienia 
trzy osią-
gnięcia Egip-
cjan; 
-rozumie 
pojęcia: poli-
teizm, pira-
mida, sarko-
fag, mumia; 
-rozumie 
pojęcia: de-
kalog, juda-
izm, monote-
izm, Jahwe; 

Uczeń rozu-
mie, dlacze-
go pierwsi 
ludzie pro-
wadzili naj-
pierw wę-
drowny, 
później osia-
dły tryb ży-
cia; 
-wie, dlacze-
go pojawili 
się kupcy i 
rzemieślnicy 
-omawia 
znaczenie 
wylewów 
rzek dla roz-
woju rolnic-
twa; 
- omawia 
religię polite-
istyczno; 
-uzasadnia 
nazwę-Żyzny 
Półksiężyc; 
-wyjaśnia, 
dlaczego 
Egipt był 
nazwany 
darem Nilu; 
- rozumie 
pojęcie mo-
narchia de-
spotyczna; 
-omawia 
władzę fara-
ona; 
- rozumie 
znaczenie 
pisma dla 
funkcjono-
wania pań-
stwa; 
- wskazuje na 

Uczeń anali-
zuje wpływ 
rewolucji 
neolitycznej 
na zmiany w 
życiu ludzi na 
różnych 
płaszczy-
znach 
-analizuje 
wpływ wa-
runków geo-
graficznych 
na życie ludzi  
i zmiany w 
nim zacho-
dzące; 
-wymienia 
okoliczności, 
które wpły-
nęły na po-
wstanie pań-
stwa; 
- analizuje 
znaczenie 
wynalezienia 
pisma dla 
funkcjonowa-

nia państwa; 
- wskazuje 
konsekwen-
cje wynale-
zienia koła; 
- porównuje 
Egipt z Me-
zopotamią 
pod wzglę-
dem wpływu 
warunków 
geograficz-
nych na życie 
mieszkań-
ców; 
-rozumie, 
dlaczego 

Uczeń wy-
kracza swoją 
wiedzą  poza 
treści prog. 



miejsca po-
wstania cywi-
lizacji w Azji; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- wie, w kogo 
wierzyli Ży-
dzi; 
- podaje ce-
chy judai-
zmu; 
- wymienia 
osiągnięcia 
pierwszych 
cywilizacji w 
Azji; 
 
 
 
 
 

związek wa-
runków geo-
graficznych z 
zajęciami 
mieszkańców 
Palestyny; 
- wskazuje 
najważniej-
sze postacie 
z historii 
Izraela i wią-
że je z wyda-
rzeniowy; 
-omawia 
wpływ wa-
runków 
geogr. na 
powstanie 
cywilizacji; 
-  
 
 

Egipcjanie 
mumifikowa-
li zwłoki; 
-rozumie 
znaczenie 
wynalazków 
Egipcjan; 
-porównuje 
wynalazki 
poznanych 
cywilizacji; 
-opisuje wę-
drówki i 
niewolę Ży-
dów; 
- porównuje 
cechy judai-
zmu i chrze-
ścijaństwa, 
dostrzega 
korzenie 
chrześcijań-
stwa w juda-
izmie; 
-omawia 
znaczenie 
chińskich 
wynalazków; 
- wskazuje 
wynalazki, 
które zostały 
przeniesione 
z Azji do Eu-
ropy; 
 

II. Starożytna 
Grecja 

j. w - wskazuje na 
mapie staro-
żytną Grecję; 
- rozumie 
pojęcie de-
mokracja; 
- opisuje 
wygląd bo-
gów; 
- wie, gdzie 
była siedziba 
bogów grec-
kich; 
- wie, gdzie 
odbywały się 
igrzyska; 
- wskazuje 

- rozumie 
pojęcia: po-
lis, Hellada, 
Hellenowie, 
akropol ago-
ra, kolonia; 
-wymienia 
zajęcia Gre-
ków; 
- omawia 
demokrację 
jako sposób 
sprawowania 
rządów; 
-rozumie 
pojęcie poli-
teizm w od-

- dostrzega i 
omawia 
wpływ wa-
runków geo-
graficznego 
na zajęcia i 
sposób życia 
starożytnych 
Greków; 
-rozumie 
przyczyny 
kolonizacji 
greckiej; 
- wymienia 
urzędników 
ateńskich 
oraz i ich 

- rozumie 
przyczyny 
powstania 
polis; 
- rozumie 
przyczyny 
wpływów 
greckich w 
basenie Mo-
rza Śród-
ziemnego 
- omawia 
różnice w 
zadaniach 
kobiet i męż-
czyzn oraz 
obywateli i 
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dyscypliny 
sportowe, 
które były 
uprawiane w 
czasie 
igrzysk; 
-potrafi 
wskazać bu-
dynek wznie-
siony przez 
Greków; 
-wie, jak 
wyglądało 
pismo grec-
kie; 
-wymienia 
filozofów 
greckich; 
- 
 

niesieniu do 
wierzeń Gre-
ków; 
- wymienia 
najważniej-
szych bogów 
greckich: 
Zeusa, Po-
sejdona, 
Hadesa, Ate-
nę, Afrodytę, 
Herę, Apolla; 
-wie, jak 
wyglądał 
teatr grecki; 
-wie, jak 
wyglądała 
praca i stroje 
aktorów; 
- wie, jaka 
była geneza 
teatru; 
- rozumie 
pojęcie filo-
zofia; 
-rozumie 
znaczenie 
pisma dla 
rozwoju na-
uki; 
-wskazuje 
nauki, które 
rozwinęły się 
w Grecji; 

kompeten-
cje; 
- zna sposoby 
oddawania 
czci bogom; 
- wie, kim 
byli herosi; 
-rozumie 
znaczenie 
sportu w 
codziennym 
życiu Gre-
ków; 
- wie, w jaki 
sposób na-
gradzano 
zwycięzców 
na igrzy-
skach; 
- wie, czym 
różni się tra-
gedia od 
komedii; 
- rozróżnia 
porządki 
architekto-
niczne; 
- wie, czym 
zajmowali 
filozofowie; 
- zna doko-
nania Home-
ra; 
 

cudzoziem-
ców 
- wie, kim był 
Homer; 
- potrafi 
wskazać zna-
czenie religii 
jako czynnika 
jednoczącego 
Greków; 
- wymienia 
twórców 
tragedii i 
komedii; 
-uzasadnia, 
dlaczego 
igrzyska i 
teatr były 
czynnikami 
integrujący-
mi Greków; 
- porównuje 
osiągnięcia 
Greków z 
osiągnięcia-
mi dotych-
czas pozna-
nych cywili-
zacji; 
-dostrzega 
integrujący; 

III. Starożyt-
ny Rzym 

j. w -potrafi 
wskazać 
Rzym na 
mapie; 
-zna pojęcie 
republika; 
-wie, kiedy 
Rzym stał się 
republiką; 
- potrafi po-
kazać Impe-
rium Rzym-
skie na ma-
pie; 
- wie, kim był 
Juliusz Cezar; 
-wie, kiedy 
upadła repu-

-zna zasady 
funkcjono-
wania repu-
bliki; 
-wymienia 
rzymskie 
urzędy; 
- wie, jak byli 
ubrani 
urzędnicy 
rzymscy; 
- rozumie 
pojęcia: ce-
sarstwo, 
romanizacja; 
- wie skąd się 
brali niewol-
nicy; 

-  wskazuje 
kompetencje 
urzędników 
rzymskich;  
- wskazuje 
przyczyny 
rzymskich 
podbojów; 
-wie, jaki był 
wpływ Rzy-
mian na 
podbite 
prowincje; 
-opowiada o 
edukacji 
rzymskiej; 
- wymienia 
rzymskich 

- porównuje 
republikę 
rzymską z 
demokracją 
ateńską; 
-rozumie 
przyczyny 
walk plebe-
juszy z patry-
cjuszami; 
-rozumie, 
dlaczego 
doszło do 
upadku re-
publiki; 
- wskazuje 
efekty pod-
bojów rzym-
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blika; 
- rozumie 
pojęcia: 
akwedukt, 
łuk triumfal-
ny, gladiator; 
-wymienia 
bogów rzym-
skich; 
- zna datę 
upadku Ce-
sarstwa 
Rzymskiego 
na Zacho-
dzie; 
- wie, gdzie i 
kiedy naro-
dziło się 
chrześcijań-
stwo; 
- wie, kim był 
Jezus Chry-
stus; 
- wymienia 
różne formy 
sprawowania 
władzy; 

- omawia 
położenie 
niewolni-
ków; 
- omawia 
religię Rzy-
mian; 
- wskazuje 
osiągnięcia  
Rzymian w 
budownic-
twie; 
- potrafi wy-
jaśnić po-
wiedzenie 
„Wszystkie 
drogi prowa-
dzą do Rzy-
mu”; 
- rozumie 
pojęcia 
chrześcijań-
stwo, barba-
rzyńcy, tole-
rancja reli-
gijna; 
- wymienia 
osiągnięcia 
Rzymian w 
różnych 
dziedzinach 
 

twórców; 
- rozumie 
przyczyny 
prześlado-
wań chrześci-
jan; 
- analizuje 
przyczyny 
rozwoju 
chrześcijań-
stwa; 
 

skich i upad-
ku republiki; 
- omawia 
różnice mie-
dzy republiką 
a cesar-
stwem; 
-wyjaśnia 
wpływ Gre-
ków na kul-
turę rzym-
ską; 
- uzasadnia, 
że państwo 
rzymskie 
było krajem 
wielu religii; 
- dostrzega 
wpływ osią-
gnięć Rzy-
mian na 
współczesny 
świat; 
- wskazuje 
przyczyny 
upadku Ce-
sarstwa 
Rzymskiego; 
- wskazuje 
przyczyny 
słabości Im-
perium 
Rzymskiego; 
- porównuje 
różne formy 
ustrojowe; 
 

IV. Początki 
średniowiecza 

j. w -wskazuje 
Bizancjum na 
mapie; 
- wie, jak 
wyglądała 
mozaika; 
- wymienia 
działania 
cesarza Ju-
styniana;  
- wskazuje na 
mapie Pół. 
Arabski; 
- wie, kim  
był Maho-

- rozumie 
pojęcia : 
cesarstwo 
wschodnie, 
schizma 
wschodnia;  
- zna konse-
kwencje 
schizmy 
wschodniej; 
- wskazuje 
osiągnięcia 
Bizancjum w 
dziedzinie 
kultury i ar-

- wskazuje 
różnice mię-
dzy cesar-
stwem 
wschodnim a 
zachodnim;  
- podaje ar-
gumenty 
uzasadniają-
ce przydo-
mek cesarza 
Justyniana; 
- wskazuje 
działania, 
które miały 

- rozumie 
znaczenie 
Bizancjum 
dla zacho-
wania do-
robku staro-
żytności; 
- omawia 
współczesne 
konsekwen-
cje schizmy 
wschodniej; 
- rozumie, 
jakie znacze-
nie mieli 

j. w 



met; 
- wie, w któ-
rym wieku 
powstał is-
lam; 
-wie, kiedy  
Frankowie 
przyjęli 
chrzest; 
- zna daty: 
800 r., 843 r.; 
- wymienia 
państwa, 
które po-
wstały po 
traktacie w 
Verdun; 
-wie, kto 
został cesa-
rzem w 962 
r.; 
- wie, kim 
byli Wikin-
gowie; 
- potrafi wy-
mienić pań-
stwa sło-
wiańskie; 
- wie, jak żyli 
pierwsi Sło-
wianie; 
 

chitektury; 
- rozumie 
pojęcia: is-
lam, Koran, 
muzułmanin, 
arabeska; 
- rozumie 
znaczenie 
roku 622; 
- wymienia 
założenia 
islamu; 
-wskazuje 
ziemie pod-
bite przez 
Arabów; 
- wie, kim 
byli: Chlo-
dwig i Karol 
Wielki; 
- wie, co 
zmienił trak-
tat w Ver-
dun; 
- opisuje 
władzę króla 
we wcze-
snym śre-
dniowieczu; 
- potrafi 
wskazać na 
mapie pod-
boje wikin-
gów i pań-
stwa, które 
powstały po 
traktacie w 
Verdun; 
- wymienia 
języki, które 
wykształciły 
się Europie; 
-omawia 
organizację 
państw sło-
wiańskich; 
 
 

pomóc w 
odbudowano 
cesarstwa 
- wymienia 
filary islamu; 
- omawia 
politykę Ara-
bów na pod-
bitych tere-
nach; 
- rozumie 
znaczenie 
przyjęcia 
chrztu przez 
Franków; 
-rozumie 
znaczenie 
zmian, które 
zaszły dzięki 
reformom 
Karola Wiel-
kiego; 
- rozumie, 
dlaczego 
Karolowi 
nadano 
przydomek 
Wielki; 
-  rozumie 
znaczenie 
koronacji 
Ottona I na 
cesarza; 
- wymienia 
przyczyny 
najazdów 
wikingów na 
Europę; 
- wie, w jaki 
sposób chry-
stianizowano 
plemiona 
słowiańskie; 
- wie,  dla-
czego Cyryla i 
Metodego 
nazwano 
apostołami 
Słowian; 
- rozumie 
pojęcie cyry-
lica i do-

Arabowie w 
przekazaniu 
potomnym 
dorobku 
starożytnych 
Greków; 
- rozumie 
znaczenie 
handlu i wo-
jen arabskich 
dla rozprze-
strzeniana 
się osiągnięć 
innych kul-
tur; 
- przedstawia 
zmiany 
wprowadzo-
ne przez Ka-
rola Wielkie-
go w zakresie 
kultury i 
sztuki; 
-rozumie, 
dlaczego 
upadek Ce-
sarstwa 
Rzymskiego 
na Zachodzie 
zmieniło 
Europę; 
- rozumie 
przyczyny 
osłabienia 
władzy kró-
lewskiej we 
wczesnym 
średniowie-
czu 
- rozumie i 
omawia róż-
nice spowo-
dowane 
przyjęciem 
chrztu ze 
wschodu i 
zachodu Eu-
ropy; 
- dostrzega  
współczesne 
skutki przyj-
mowania 



strzega zna-
czenie pisma 
dla rozwoju 
chrześcijań-
stwa w Eu-
ropie; 
 

chrztu przez 
Słowian z 
Rzymu lub 
Bizancjum; 

V. Społe-
czeństwo, 
władza i kul-
tura śre-
dniowiecznej 
Europy 

j. w - wie, kto 
mógł zostać 
rycerzem, 
przedstawia 
zadania ryce-
rza; 
- opowiada o 
zamku i jego 
roli jako sie-
dziby moż-
nowładcy 
- wie, jak 
wyglądało 
życie na wsi 
średnio-
wiecznej; 
- zna narzę-
dzia używane 
do pracy na 
roli w okresie 
średniowie-
cza 
- wie, czym 
zajmowali się 
mieszkańcy 
miast; 
- potrafi opi-
sać wygląd 
średnio-
wiecznego 
miasta; 
-wie, jakie 
grupy  spo-
łeczne 
mieszkały w 
średnio-
wiecznych 
miastach; 
- wymienia 
style archi-
tektoniczne 
średniowie-
cza 
- wymienia 
przykłady 

- przedstawia 
drogę od 
pazia do ry-
cerza oraz 
zadania 
związane z 
poszczegól-
nymi stop-
niami; 
- rozumie 
pojęcia: wa-
sal, senior, 
lenno; 
- opowiada, 
na czym po-
legał system 
lenny; 
- dostrzega 
różnice mię-
dzy panem a 
poddanymi; 
-wie, na 
czym polega-
ło osadnic-
two 
- rozumie 
pojęcia: 
cech, mistrz, 
czeladnik;  
- wymienia 
funkcje 
miast; 
- wie, co 
działo się na  
uniwersyte-
cie; 
- wie, gdzie 
powstał 
pierwszy 
zakon, zna 
jego założy-
ciela; 
- opowiada o 
etapach spo-
ru między 

- rozumie 
pojęcie im-
munitet; 
-opowiada o 
ceremonii 
nadawania 
lenna; 
- wie, na 
czym polega-
ła kultura 
rycerska; 
- wymienia 
obowiązki 
chłopów i 
pana; 
- wskazuje 
nowe sposo-
by uprawia-
nia ziemi; 
- rozumie 
znaczenie 
pogody dla 
życia na wsi; 
-opowiada o 
procesie 
lokowania 
miast i jego 
cechach; 
- rozumie, 
jakie znacze-
nie miały 
cechy; 
- wymienia 
najstarsze 
uniwersyte-
ty;  
- rozumie rolę 
uniwersytetu; 
- wie, czym 

zajmowali 
dominikanie i 
franciszkanie; 

- rozumie 
przyczyny 
sporu między 

- rozumie 
przyczyny i 
skutki po-
wstania sys-
temu lenne-
go; 
- omawia 
rolę króla w 
systemie 
lennym; 
- rozumie, 
jaki wpływ 
miał system 
lenny na 
pozycję króla 
i sytuację 
wew. w pań-
stwie; 
- rozumie 
wpływ no-
wych metod 
uprawiania 
ziemi i no-
wych narzę-
dzi na życie 
mieszkańców 
wsi  
- rozumie 
znaczenie 
osadnictwa 
dla właścicie-
la wsi; 
- rozumie, 
dlaczego 
właściciele 
ziemi dążyli 
do lokowania 
miast; 
- opisuje 
samorząd 
średnio-
wiecznego 
miasta; 
-przedstawia 
podobień-
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średnio-
wiecznych 
zakonów; 
-wie, czym 
zajmowali się 
zakonnicy; 
- wie, czego 
dotyczył spór 
między pa-
pieżem a 
cesarzem; 
-wie, kim 
byli: Henryk 
IV i Grzegorz 
VII; 
- wymienia 
zakony ry-
cerskie; 
- wie, czym 
zajmowały 
się zakony 
rycerskie; 

papieżem a 
cesarzem; 
-rozumie 
pojęcie kon-
kordat wor-
macki; 
- wymienia 
założenia 
reformy ko-
ścioła zapro-
ponowane 
przez klasz-
tory bene-
dyktyńskie; 
-rozumie 
pojęcia : 
krucjata, 
wyprawa 
krzyżowa; 
- wskazuje na 
mapie trasy 
wypraw i 
miejsca  po-
wstania pań-
stw krzyżow-
ców; 

papiestwem a 
cesarstwem; 

-rozumie 
określenie 
„pójść do 
Kanossy’' i zna 
jego genezę; 

- wymienia 
przyczyny 
wypraw krzy-
żowców; 

- wskazuje 
skutki wypraw 
krzyżowych; 

 
 

stwa i różni-
ce między 
miastem 
współcze-
snym a śre-
dniowiecz-
nym 
- rozumie 
wpływ du-
chowieństwa 
i chrześcijań-
stwa na życie 
w średnio-
wiecznej 
Europie;  
- porównuje 
rolę zakonów 
w średnio-
wieczu i we 
współcze-
sności; 
- rozumie 
znaczenie 
konkordatu 
w Wormacji 
dla stosun-
ków Kościo-
łem  pań-
stwami śre-
dniowiecznej 
Europy; 
-rozumie 
przyczyny 
zmian zapro-
ponowanych 
przez klasz-
tory bene-
dyktyńskie; 
- rozumie 
wpływ war-
tości uzna-
wanych w 
średniowie-
czu za ważne 
na powstanie 
ruchu krucja-
towego; 
- rozumie 
przyczyny 
zakończenia 
krucjat; 
 



VI. Polska 
pierwszych 
Piastów 

j.w - wymienia 
plemiona 
zamieszkują-
ce ziemie 
polskie 
-wie, kim był 
Mieszko I; 
-wie, kim był 
następca 
Mieszka I; 
-wie, kim był 
św. Woj-
ciech; 
- wie, w któ-
rym roku 
Bolesław 
Chrobry zo-
stał królem i 
kiedy był 
zjazd w 
Gnieźnie; 
- wie, jaka 
dynastia 
sprawowała 
rządy w śre-
dniowiecznej 
Polsce; 
- wie, kto i 
kiedy podzie-
lił Polskę na 
dzielnice; 
- wskazuje na 
mapie Polskę 
w XII w.; 
- wymienia 
grupy spo-
łeczne w 
Polsce śre-
dniowiecz-
nej; 
- wie, jakie 
były zajęcia 
wojów; 
- opisuje 
życie na wsi, 
w mieście; 
- wymienia 
władców z 
dynastii Pia-
stów; 
-wie, co się 
wydarzyło: 

- opowiada o 
tworzeniu 
państwa 
polskiego; 
- wie, kiedy 
Polska przy-
jęła chrzest i 
opowiada o 
tym wyda-
rzeniu 
-opowiada o 
misji biskupa 
Wojciecha, 
-wie, kto brał 
udział w 
zjeździe 
gnieźnień-
skim; 
- wie, z kim 
Bolesław 
Chrobry to-
czył wojny, i 
zna rezultat 
tych wojen; 
- wie, kim 
byli : Miesz-
ko II, Bole-
sław Śmiały, 
Kazimierz 
Odnowiciel; 
-wymienia 
problemy 
Polski w I 
poł. XI w; 
- wymienia 
władców 
Polski-
Władysława 
Hermana i 
Bolesława 
Krzywouste-
go; 
- wie, na 
czym polegał 
konflikt Bo-
lesława i 
Zbigniewa; 
- zna pojęcia 
: możno-
władca, wo-
jowie, du-
chowień-

-wie, kiedy 
była bitwa 
pod Cedynią; 
- rozumie 
znaczenie 
podbojów 
dla tworze-
nia państwa 
Mieszka; 
- wskazuje 
przyczyny i 
skutki zjazdu 
gnieźnień-
skiego; 
- wymienia 
przyczyny 
problemów 
Polski w XI 
w.; 
- rozumie 
przyczyny 
problemów 
wewnętrz-
nych pań-
stwa pol-
skiego; 
- wie, dlacze-
go obrona 
Głogowa 
przeszła do 
legendy; 
- omawia 
działania 
Bolesława 
Krzywouste-
go; 
- wskazuje 
różnice wy-
stępujące 
między po-
szczególnymi 
stanami; 
- rozumie, 
jakie znacze-
nie miały  
powinności 
poszczegól-
nych grup 
społ. dla 
funkcjono-
wania pań-
stwa; 

- wskazuje 
przyczyny i 
skutki przy-
jęcia chrze-
ścijaństwa; 
- analizuje 
zmiany spo-
wodowane 
przez chrzest 
w kontekście 
międzynaro-
dowego po-
łożenia Pol-
ski; 
- rozumie 
znaczenie 
powołania 
pierwszego 
arcybiskupa 
na ziemiach 
polskich; 
- rozumie, 
jak koronacja 
wpłynęła na 
sytuację Pol-
ski w Euro-
pie; 
-wskazuje 
działania 
mające na 
celu popra-
wę sytuacji 
Polski po-
dejmowa-
nych przez 
kolejnych 
władców; 
-wskazuje 
skutki koro-
nacji Bole-
sława Śmia-
łego i zamor-
dowania 
biskupa Sta-
nisława; 
- analizuje 
znaczenie 
podboju 
Pomorza; 
- rozumie 
znaczenie 
konfliktu 

j. w 
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stwo, między Bole-
sławem a 
Zbigniewem; 
- wymienia 
skutki testa-
mentu Bole-
sława Krzy-
woustego; 
- dostrzega 
wpływ chrze-
ścijaństwa na 
funkcjono-
wanie pań-
stwa pol-
skiego; 
 

VII. Polska 
dzielnicowa i 
zjednoczona 

j. w -wie, co 
oznaczał 
podział  Pol-
ski na dziel-
nice; 
- rozumie 
pojęcia : 
Krzyżacy, 
Mongołowie; 
- wymienia 
stany w spo-
łeczeństwie 
polskim; 
- zna zajęcia 
różnych sta-
nów; 
- zna pojęcie 
trójpolówka; 
- wie, kto i 
kiedy  zjed-
noczył ziemie 
polskie; 
-wie, jakie 
ziemie Polska 
utraciła na 
rzecz Krzyża-
ków; 
- wie, kto był 
ostatnim 
królem Polski 
z dynastii 
Piastów; 
- wie, kiedy 
została 
utworzona 
Akademia 

- zna sąsia-
dów Polski w 
okresie roz-
bicia dzielni-
cowego; 
- wie, z kim 
walczyli Po-
lacy w okre-
sie rozbicia 
dzielnicowe-
go i zna efek-
ty tych walk; 
- wie, na 
czym polega-
ła koloniza-
cja; 
- opowiada o 
procesie 
kolonizacji 
na prawie 
niemieckim 
- wie, kiedy 
Polska utraci-
ła Pomorze 
Gdańskie; 
-wymienia 
kolejnych 
władców 
Polski;  
- wskazuje 
wydarzenie 
uznawane za 
zakończenie 
rozbicia 
dzielnicowe-
go; 

- wie, w jaki 
sposób ukła-
dały się sto-
sunki z sąsia-
dami Polski 
w okresie 
rozbicia 
dzielnicowe-
go; 
- wskazuje 
skutki sto-
sunków Pol-
ski z sąsia-
dami;  
- rozumie 
znaczenie 
zmian w rol-
nictwie dla 
życia ludzi; 
- analizuje 
znaczenie 
kolonizacji 
dla rozwoju 
gospodar-
czego; 
- wskazuje 
przyczyny 
zjednoczenia 
ziem pol-
skich; 
- rozumie 
znaczenie 
utraty Pomo-
rza; 
- rozumie 
znaczenie 

- omawia 
przyczyny 
zaproszenia 
Krzyżaków 
do Polski; 
- opisuje 
proces bu-
dowania 
państwa 
krzyżackiego; 
- wskazuje 
skutki rozbi-
cia dzielni-
cowego na 
różnych 
płaszczy-
znach; 
- wskazuje, w 
jaki sposób 
kształtował 
się samorząd 
na wsi, a jak 
w mieście; 
- rozumie, w 
jaki sposób 
ukształtowa-
ły się po-
szczególne 
grupy spo-
łeczne w 
Polsce; 
- opowiada o 
próbach od-
zyskania 
utraconych 
ziem; 

j. w 



Krakowska; 
I wie, z kim 
Polska za-
warła unie w 
XIV w.; 
- wie, kim 
byli : Jadwiga 
i Władysław 
Jagiełło; 
- zna nazwę 
dynastii, 
która rządziła 
Polska od 
1385 r.; 
- opowiada o 
zawarciu unii 
z Węgrami i 
Litwą; 
- wie, kim 
byli: Włady-
sław War-
neńczyk, 
Kazimierz 
Jagielloń-
czyk; 
- wie, kiedy 
Polska odzy-
skała  Pomo-
rze Gdańskie; 
- wie, z jakich 
izb składał 
się sejm i kto 
w nim zasia-
dał; 
- wie, kiedy 
Polska zosta-
ła 
 zjednoczo-
na; 
-wskazuje na 
mapie Polskę 
 
 

- rozumie 
powiedzenie 
„zastał Pol-
skę drewnia-
ną, a zosta-
wił murowa-
ną” 
- wymienia 
działania 
Kazimierza 
Wielkiego w 
różnych 
dziedzinach 
- opowiada o 
chrzcie Litwy 
i tzw. wiel-
kiej wojnie z 
Krzyżakami; 
- wie, jaki był 
rezultat bi-
twy pod 
Grunwal-
dem, wie, 
kto w niej 
walczył; 
- wie, jakie 
były efekty 
drugiego 
pokoju to-
ruńskiego 
-zna powody 
rozpadu unii 
polsko-
węgierskiej; 
- rozumie 
pojęcia: 
szlachta, 
przywilej, 
sejm walny, 
konstytucja 
nihil novi, 
elekcja; 
- wie, na 
czym polega-
ła monarchia 
stanowa; 
 

powołania 
Akademii 
Krakowskiej 
-zna ustale-
nia pierw-
szego pokoju 
toruńskiego 
- wie, dlacze-
go doszło do 
wielkiej woj-
ny z Krzyża-
kami; 
- opowiada o 
wojnie trzy-
nastoletniej; 
- cele i efekty 
działania 
Związku Pru-
skiego; 
- rozumie 
znaczenie 
odzyskania  
Gdańska dla 
Polski; 
- wie, kiedy 
zebrał się 
pierwszy 
polski sejm; 
- opowiada o 
kształtowa-
niu się mo-
narchii sta-
nowej;  
-opowiada o 
powstaniu 
przywilejów 
 

-wskazuje 
rolę Kościoła 
w zjednocze-
niu ziem 
polskich; 
- rozumie 
znaczenie 
zjednoczenia 
ziem polskich 
dla zmiany 
położenia 
międzynaro-
dowego Pol-
ski; 
- omawia, w 
jaki sposób 
Kazimierz 
Wielki roz-
wiązał pro-
blemy z Cze-
chami i Krzy-
żakami; 
- omawia 
znaczenie 
pokoju z 
Krzyżakami i 
Czechami; 
- rozumie 
znaczenie 
przywileju 
koszyckiego; 
- rozumie 
przyczyny 
zawarcia 
przez Polskę 
unii z Litwą; 
-analizuje 
zmiany za-
chodzące w 
państwie 
polskim pod 
wpływem 
unii; 
- wie, w któ-
rych pań-
stwach za-
siadali na 
tronach 
władcy z 
dynastii Ja-
giellonów; 
- omawia 



przyczyny 
wzrostu po-
tęgi Jagiello-
nów; 
- omawia 
funkcjono-
wanie mo-
narchii sta-
nowej, do-
strzega róż-
nice między 
monarchią 
stanową a 
patrymonial-
ną; 
-rozumie 
okoliczności 
nadawania 
przywilejów, 
wskazuje ich 
konsekwen-
cje; 
- wymienia 
treść przywi-
lejów nada-
nych szlach-
cie; 
 
 

 

 


