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Wst´p
Plan realizacji materia∏u historii w I klasie liceum i technikum nale˝y do pakietu edukacyjnego „Poznaç przesz∏oÊç, zrozumieç dziÊ” Wydawnictwa STENTOR, zawierajàcego m.in.
podr´cznik autorstwa Paw∏a ˚mudzkiego, program i zeszyt çwiczeƒ Grzegorza Szczepaƒskiego oraz scenariusze lekcji Anny Wo∏odêko.
Niniejszy plan obejmuje zagadnienia dotyczàce dwóch epok: staro˝ytnoÊci i Êredniowiecza. Tematy zaj´ç odpowiadajà tytu∏om rozdzia∏ów w podr´czniku; je˝eli nauczyciel
przeznacza na omówienie danego rozdzia∏u wi´cej ni˝ jednà lekcj´, ma pe∏nà swobod´
w sformu∏owaniu tematów (zgodnie z przyj´tà przez siebie zasadà realizacji wybranej
cz´Êci materia∏u). Pozwala to prowadzàcemu z jednej strony zachowaç samodzielnoÊç
w doborze treÊci, zw∏aszcza ˝e nie wszystkie klasy mogà pracowaç w tym samym tempie.
Z drugiej zaÊ strony ustalenie liczby godzin przeznaczonych na omówienie ka˝dego rozdzia∏u porzàdkuje prac´ nauczyciela i pomaga mu uniknàç niebezpieczeƒstwa, ˝e nie
zdà˝y omówiç materia∏u. Niewàtpliwà zaletà podr´cznika jest to, ˝e w jednym tomie zawiera tematy dotyczàce zarówno zakresu podstawowego, jak i zakresu rozszerzonego.
Taki uk∏ad ksià˝ki umo˝liwia rozbudowanie niektórych zagadnieƒ zgodnie z potrzebami
i zainteresowaniami uczniów. Proponowany plan wynikowy mo˝e byç stosowany w ró˝nych typach szkó∏ ponadgimnazjalnych, a nauczyciel realizujàcy tylko zakres podstawowy zawsze mo˝e si´gnàç do wybranych tematów dodatkowych. Gwiazdkà oznaczono
rozdzia∏y i godziny lekcyjne przeznaczone do omówienia na poziomie rozszerzonym.
Wi´kszoÊç proponowanych materia∏ów edukacyjnych znajduje si´ w podr´czniku
Paw∏a ˚mudzkiego, pozosta∏e opatrzono odpowiednimi przypisami bibliograficznymi.
W sytuacji, kiedy wymienione w planie ilustracje, mapy lub êród∏a znajdujà si´ w innej
cz´Êci podr´cznika ni˝ rozdzia∏, z którym ÊciÊle zwiàzany jest temat lekcji, w nawiasie podano numery stron. Autorzy pakietu edukacyjnego „Poznaç przesz∏oÊç, zrozumieç dziÊ”
uznali, ˝e jednà z najwa˝niejszych umiej´tnoÊci, jakà powinni posiàÊç uczniowie – szczególnie w kontekÊcie nowej matury – jest analiza i interpretacja tekstów êród∏owych oraz
map. Dlatego przy ka˝dej lekcji zaproponowano prac´ z tymi materia∏ami.
Plan wynikowy uwzgl´dnia tak˝e Êcie˝ki edukacyjne, oznaczone odpowiednimi skrótami. Jest to bardzo wygodne dla nauczyciela, który planuje prowadzenie zaj´ç o charakterze interdyscyplinarnym.
Plan jest rozpisany na 2 godziny lekcyjne tygodniowo dla zakresu podstawowego, co
daje oko∏o 70 godzin w ciàgu roku szkolnego, i 3 godziny tygodniowo dla zakresu rozszerzonego, czyli oko∏o 105 godzin rocznie. Na zaj´cia powtórzeniowe i sprawdziany odliczono 10 godzin. Obecnie nauczyciel musi w ciàgu trzyletniego cyklu nauczania omówiç
ca∏oÊç materia∏u, autorka proponuje w zwiàzku z tym zaczàç omawianie zagadnieƒ dotyczàcych renesansu ju˝ w klasie pierwszej, dlatego cz´Êç godzin w poni˝szym planie nie
zosta∏a rozdysponowana. Podzia∏ godzin przeznaczonych do realizacji w klasie pierwszej
zawiera tabela:

zakres podstawowy
zakres rozszerzony

staro˝ytnoÊç
i Êredniowiecze
ok. 45 godzin
ok. 78 godzin

renesans
ok. 15 godzin
ok. 17 godzin

powtórzenia
i sprawdziany
ok. 10 godzin
ok. 10 godzin

ogó∏em
ok. 70 godzin
ok. 105 godzin
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Plan realizacji materia∏u historii w I klasie liceum i technikum
(plan wynikowy dwustopniowy)
Kszta∏cenie w zakresie podstawowym – 2 godz. tygodniowo (ok. 70 godz.)
Kszta∏cenie w zakresie rozszerzonym – 3 godz. tygodniowo (ok. 105 godz.)
W ostatniej rubryce zasugerowano wprowadzenie kontekstów i elementów Êcie˝ek edukacyjnych:
POL – j´zyk polski, HS – historia sztuki, WOS – wiedza o spo∏eczeƒstwie, F – edukacja filozoficzna, E – etyka, EUR – edukacja europejska,
EKO – edukacja ekologiczna, MED – edukacja czytelnicza i medialna, REG – edukacja regionalna.

Wymagania
Temat zaj´ç

Liczba
godzin

Materia∏y edukacyjne

Zakres podstawowy
Uczeƒ:

Zakres rozszerzony
Uczeƒ:

Âcie˝ki
edukacyjne,
konteksty

STARO˚YTNOÂå
1. Narodziny
cywilizacji

2 + 1* ilustracje: prace wykopaliskowe, proces ewolucji cz∏owieka, neolityczne narz´dzia kamienne, rzeêba olmecka, mur chiƒski
tabela: „Udomowienie
niektórych gatunków
zwierzàt przez cz∏owieka”
mapa: „Cywilizacje staro˝ytne (III–II tysiàclecie
p.n.e.)”
tekst êród∏owy: Marek
Junianus Justinus, Zarys
dziejów powszechnych
staro˝ytnoÊci na podstawie
Pompejusza Trogusa (ks. II,
rozdz. 1)

– wyjaÊnia znaczenie terminów:
cywilizacja, kultura, archeologia,
antropologia, etnologia, historiografia
– wymienia rodzaje êróde∏ historycznych i dokonuje ich uproszczonej klasyfikacji
– wyjaÊnia, od czego zale˝y wiarygodnoÊç êróde∏
– przedstawia etapy rozwoju ludzi
pierwotnych
– omawia znaczenie rewolucji neolitycznej oraz wynalezienia pisma
– wyjaÊnia, jakà rol´ odgrywa czas
w historii (czas linearny, rekonstrukcja obrazu przesz∏oÊci, przyczyny faktów historycznych)

– wyjaÊnia, na czym polega krytyka
zewn´trzna i wewn´trzna êród∏a
historycznego
– charakteryzuje wp∏yw warunków
naturalnych na powstawanie trwa∏ego osadnictwa i kszta∏towanie si´
paƒstw staro˝ytnych
– wykorzystuje mapy do omawiania
zagadnieƒ historycznych

MED
tradycyjne
i nowoczesne
êród∏a
informacji
(klasyfikacja
êróde∏
historycznych)
EKO
wp∏yw
Êrodowiska
naturalnego
na kierunki
i tempo
rozwoju
cywilizacji
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mapy: „Âwiat staro˝ytny
w po∏owie II tysiàclecia
p.n.e.”1, „Cywilizacje staro˝ytne” (s. 15), „Staro˝ytny
Kanaan”
ilustracje: scena z grobowca
faraona Horemheba, papirus przedstawiajàcy wyposa˝enie zmar∏ego, sarkofag
Tutenchamona, Êwiàtynia
Amona, ruiny grobowca
Ramzesa II, fragment Âwiàtyni Jerozolimskiej, posàg
Buddy, rodzaje pisma, stela
z Kodeksem
Hammurabiego

– okreÊla po∏o˝enie geograficzne
staro˝ytnych paƒstw: Egiptu,
Mezopotamii, Izraela, Indii, Chin
– wyjaÊnia proces powstawania
najstarszych cywilizacji
wschodnich
– charakteryzuje monarchi´
despotycznà
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
paƒstwo teokratyczne, charyzma,
pomazaniec, prorok, Mesjasz,
politeizm, monoteizm, dualizm,
antropomorfizacja, piktogramy,
ideogramy, system irygacyjny
– omawia typy staro˝ytnych
systemów religijnych

– charakteryzuje religi´ staro˝ytnych
Egipcjan, Babiloƒczyków, Izraelitów,
Persów oraz systemy religijne
powsta∏e w Indiach i Chinach
– porównuje systemy religijne paƒstw
staro˝ytnego Wschodu
– przedstawia etapy rozwoju pisma
– rozró˝nia rodzaje pisma
– omawia najstarsze spisy praw
– przedstawia osiàgni´cia cywilizacyjne paƒstw staro˝ytnego
Wschodu

POL
Biblia i biblijne
inspiracje
w literaturze
HS
sztuka paƒstw
staro˝ytnego
Wschodu
WOS
geneza paƒstwa, formy
ustroju
E
tolerancja
religijna

teksty êród∏owe: Dekalog
wg Ksi´gi Powtórzonego
Prawa (5,7–21), Druga
Ksi´ga Samuela (11,1–12,24)
tabela: „Wynalazki i odkrycia cz∏owieka”
kalendarium (rozdzia∏y 1–3)
3. *Historia
polityczna
staro˝ytnego
Wschodu

2*

mapy: „Egipt w II i I tysiàcleciu p.n.e.”, „Cywilizacje
Mezopotamii w II i I tysiàcleciu p.n.e.”, „Imperium
perskie w VI w. p.n.e.”
ilustracje: wojownicy hetyccy, asyryjscy i perscy
kalendarium (rozdzia∏y 1–3)

5

tekst êród∏owy: Traktat
sukcesyjny Asarhaddona króla
Asyrii
1

Atlas historyczny Êwiata, PPWK, Warszawa–Wroc∏aw 1998.

– omawia rozwój staro˝ytnego Egiptu,
paƒstw Mezopotamii i Persji
– ocenia rol´ wybitnych w∏adców
paƒstw staro˝ytnych; omawia ich
polityk´ wobec podbijanych ludów
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
deifikacja, rydwan, satrapa
– wskazuje na mapie paƒstwa staro˝ytnego Wschodu i najwa˝niejsze
miasta

WOS
geneza paƒstwa, formy
ustroju
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4. Grecja
staro˝ytna
– kolebka
cywilizacji
europejskiej

3 + 1* tabela: „Chronologia dziejów staro˝ytnych Grecji i jej
mieszkaƒców”
ilustracje: pa∏ac w Knossos,
tzw. grób Agamemnona,
z∏ota maska Agamemnona,
naczynia ceramiczne, ruiny
Êwiàtyƒ, Akropol ateƒski,
rzeêby i p∏askorzeêby, ruiny
teatru
mapy: „Grecja w II tysiàcleciu p.n.e. i w okresie wieków
ciemnych”, „Wielka kolonizacja grecka (VIII–VI w p.n.e.)”,
mapa fizyczna Europy
(Êcienna)
tekst êród∏owy: Platon,
Obrona Sokratesa (rozdz.
29–33)
kalendarium (rozdzia∏y 4–6)

– przedstawia chronologi´ dziejów
staro˝ytnej Grecji
– okreÊla po∏o˝enie geograficzne
Grecji, wymienia ludy greckie,
wskazuje na mapie kolonie greckie
– wymienia typy ustrojów staro˝ytnej Grecji
– charakteryzuje demokracj´ ateƒskà
– omawia wierzenia Greków
– omawia cechy kultury staro˝ytnych Greków
– rozró˝nia porzàdki architektoniczne
– wymienia najbardziej znane
rzeêby i dzie∏a literatury greckiej
– wymienia greckich filozofów,
historyków, rzeêbiarzy, poetów
i tragików
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
kolonizacja, polis, arystokracja,
oligarchia, tyrania, demokracja,
retoryka, kosmogonia, teogonia,
filozofia, sympozja, hellenizm

– na podstawie mapy fizycznej
omawia proces kszta∏towania si´
poleis greckich
– wyjaÊnia, w jaki sposób warunki
naturalne wp∏yn´∏y na rozwój
spo∏eczno-gospodarczy Grecji
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
pismo linearne A, pismo linearne B,
izonomia, erystyka
– przedstawia rozwój cywilizacji
greckiej od kultury minojskiej po
epok´ hellenistycznà
– korzystajàc z mapy, porównuje
zasi´g kolonizacji greckiej i fenickiej
– wyjaÊnia wp∏yw stylu ˝ycia staro˝ytnych Greków na rozwój kultury
– omawia najwa˝niejsze szko∏y
filozoficzne w staro˝ytnej Grecji
– porównuje cywilizacj´ greckà
z innymi cywilizacjami
staro˝ytnymi

POL
Homer, Iliada;
Sofokles, Król
Edyp; mity greckie; wp∏yw kultury greckiej na
literatur´
WOS
geneza
demokracji
HS
kanon pi´kna
w sztuce
greckiej, wp∏yw
kultury greckiej
na sztuk´
póêniejszych
epok
F
dziedzictwo
Sokratesa,
Platona,
Arystotelesa,
Zenona z Kition
E
etycy greccy
EUR
dorobek
cywilizacyjny
staro˝ytnej
Grecji i jego
wp∏yw na
kultur´
europejskà
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ilustracje: ostrakony, greccy
wojownicy, perscy królowie
i greccy przywódcy
mapy: „Wojny Greków
z Persami (500–479 r. p.n.e.)”,
„Wojna peloponeska (431–
404 r. p.n.e.)”
tekst êród∏owy: Tukidydes,
Wojna peloponeska (ks. II,
rozdz. 65)

– omawia genez´ demokracji ateƒskiej
– charakteryzuje ustrój demokratyczny, wymienia organa w∏adzy
i omawia ich kompetencje
– porównuje demokracj´ ateƒskà
z demokracjà wspó∏czesnà
– wskazuje wady i zalety ustroju
ateƒskiego
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
prawo Drakona, archonci, areopag,
eklezja, strateg, ostracyzm, metojkowie, apella, geruzja, eforowie,
heloci, periojkowie, krypteja, falanga, hoplita, spartaƒskie wychowanie, lakoniczna wypowiedê
– charakteryzuje ustrój polis spartaƒskiej, wymienia organa w∏adzy
i omawia ich kompetencje
– zna zasady funkcjonowania spo∏eczeƒstwa Sparty
– wskazuje na szczególnà rol´ armii
spartaƒskiej
– porównuje styl ˝ycia Spartan
i Ateƒczyków
– omawia przyczyny, przebieg i skutki
wojen Greków z Persami
– wskazuje na mapie pochód wojsk
perskich i miejsca bitew
– omawia przyczyny rywalizacji
mi´dzy Atenami a Spartà i skutki
wojny peloponeskiej
– wykorzystujàc map´, przedstawia
uk∏ad si∏ w czasie wojny peloponeskiej
– charakteryzuje rzàdy Peryklesa na
podstawie analizy tekstu êród∏owego

WOS
geneza i zasady
demokracji,
kszta∏towanie
si´ spo∏eczeƒstwa obywatelskiego

7
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6. *Epoka
hellenistyczna

2*

ilustracje: Filip II, Demostenes, Aleksander Wielki
mapy: „Podboje Aleksandra
Macedoƒskiego”, „Paƒstwa
hellenistyczne w 1. po∏.
III w. p.n.e.”
kalendarium (rozdzia∏y 4–6)
tekst êród∏owy: Kwintus
Kurcjusz Rufus, Historia
Aleksandra Wielkiego
(ks. VIII, rozdz. 3–5)
fragment filmu Aleksander
(re˝. Olivier Stone) przedstawiajàcy bitw´ pod
Gaugamelà

7. Rzym

3

ilustracje: sarkofag etruski,
– okreÊla po∏o˝enie geograficzne
posàg wilczycy, ∏uk triumPó∏wyspu Apeniƒskiego i Rzymu
falny, Koloseum, Hannibal, – przedstawia legend´ zwiàzanà
Katon, Sulla, Krassus, Cezar,
z za∏o˝eniem miasta
Kleopatra
– omawia przemiany ustrojowe od
monarchii do poczàtków pryncymapy: „Pó∏wysep Apeniƒski
patu oraz kszta∏towanie si´ prawa
ok. 500 r. p.n.e.”, „Podboje
rzymskiego
Rzymu w Italii do po∏owy
– przedstawia etapy rozwoju
III w. p.n.e.”
Imperium Rzymskiego, podaje
podstawowe informacje na temat
teksty êród∏owe: Tytus
armii rzymskiej
Liwiusz, Dzieje Rzymu od

– omawia wp∏yw wojny peloponeskiej
na sytuacj´ politycznà greckich
paƒstw
– wyjaÊnia, w jaki sposób Macedonia
zdoby∏a hegemoni´ w Grecji
– korzystajàc z mapy, omawia wypraw´ Aleksandra Wielkiego na Wschód,
wskazuje najwa˝niejsze miejsca
bitew
– wymienia cele polityczne Aleksandra
Wielkiego, ocenia jego polityk´
tak˝e wobec podbitych ziem
– wyjaÊnia, dlaczego nie uda∏o si´
zachowaç jednoÊci imperium po
Êmierci Aleksandra
– wskazuje na mapie paƒstwa
hellenistyczne
– porównuje kultur´ helleƒskà
i kultur´ hellenistycznà
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
paƒstwo uniwersalne, synkretyzm,
diadochowie, epigoni
– na podstawie zdobytych materia∏ów
i tekstu êród∏owego charakteryzuje
Aleksandra Macedoƒskiego

EUR
uniwersalizm,
proces
integracji
europejskiej
w perspektywie
historycznej –
podstawy
polityczne
i kulturowe

– przedstawia cele i konsekwencje
polityki podbojów prowadzonej
przez Rzym
– omawia rol´ politycznà i militarnà
wybitnych wodzów rzymskich
– wskazuje przyczyny kryzysu republiki rzymskiej
– na podstawie tekstu êród∏owego
wyjaÊnia, na czym polega∏ konflikt
Cezara z Pompejuszem
– porównuje cezaryzm z republikà
– wyjaÊnia znaczenie terminów:

EUR
Imperium
Rzymskie
jako próba
zjednoczenia
Europy

MED
wykorzystywanie tradycyjnych i nowoczesnych êróde∏
informacji

WOS
prawo rzymskie

Plan realizacji materialow2

11-08-2005

14:01

Page 9

za∏o˝enia miasta (ks. III,
rozdz. 26, legenda o za∏o˝eniu miasta); Gajusz
Juliusz Cezar, O wojnie
domowej (ks. I, rozdz. 7–11)
kalendarium (rozdzia∏y 7–9)
8. Cesarstwo
rzymskie

4

ilustracje: pretorianie,
August, Cyceron, Maksencjusz, Tyberiusz, Marek
Aureliusz, Septymiusz
Sewer, tetrarchowie, Konstantyn Wielki, malowid∏a
z Pompei, plan Forum
Romanum, ruiny Êwiàtyƒ,
akwedukty, termy, drogi,
mosty, wn´trze Panteonu,
posàg westalki, katakumby

– wskazuje na mapie zasi´g
imperium w I w. p.n.e.
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
urbs, konsul, dyktator, senat,
patrycjusze, plebejusze, trybun
ludowy, legion, prowincje, romanizacja, triumwirat, cezaryzm

– omawia zasady pryncypatu
– przedstawia proces ewolucji
ustroju od pryncypatu do dominatu
– wymienia dynastie panujàce
w cesarstwie rzymskim
– wymienia najwa˝niejszych
twórców kultury rzymskiej, np.
pisarzy, poetów, historyków,
filozofów
– podaje najwa˝niejsze przyczyny
kryzysu cesarstwa
teksty êród∏owe: Gajus
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
Swetoniusz Trankwillus,
pokój rzymski, dominat, tetrarchia,
˚ywoty Cezarów (fragmenty
mecenat, aposto∏, gmina chrzeÊcidotyczàce Juliusza Cezara
jaƒska, biskup, arcybiskup, metroi Augusta), Ewangelia wg
polia, diecezja, arianizm, herezja,
Êw. ¸ukasza (6,17–38a)
doktryna
kalendarium (rozdzia∏y 7–9) – wskazuje powody przeÊladowania
chrzeÊcijan
– wyjaÊnia, w jaki sposób chrzeÊcijaƒstwo sta∏o si´ religià paƒstwowà

auspicje, komicja, triumf

– porównuje pryncypat z ustrojem
republikaƒskim
– odró˝nia architektur´, rzeêby,
p∏askorzeêby pochodzàce ze staro˝ytnej Grecji od dzie∏ rzymskich
– porównuje dorobek cywilizacyjny
staro˝ytnej Grecji z dorobkiem
staro˝ytnego Rzymu
– wskazuje podobieƒstwa i ró˝nice
mi´dzy chrzeÊcijaƒstwem i judaizmem
– porównuje KoÊció∏ chrzeÊcijaƒski
z innymi instytucjami religijnymi
w staro˝ytnoÊci
– omawia nauki Chrystusa zawarte
we fragmencie Ewangelii wg Êw.
¸ukasza
– na podstawie analizy tekstu êród∏owego porównuje sposoby sprawowania w∏adzy przez Cezara
i Augusta
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
princeps, limes, sufragan
– omawia proces powstawania i rozbudowy KoÊcio∏a chrzeÊcijaƒskiego

EUR
polityczne
i kulturowe
podstawy
integracji
europejskiej,
rola chrzeÊcijaƒstwa
w tworzeniu
to˝samoÊci
europejskiej
POL
literatura
rzymska np.
liryka Horacego
HS
sztuka staro˝ytnego Rzymu
F
dziedzictwo
Cycerona

9
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ilustracje: Pyrrus, Scypion
Afrykaƒski, kolumna Trajana, wa∏ Hadriana, ˝o∏nierze
rzymscy i ich uzbrojenie,
plan bitwy pod Kannami
mapy: „Druga i trzecia
wojna punicka”, „Podboje
Rzymu od III w. p.n.e. do
II w. n.e.”
tabela: „Wybrane prowincje
Imperium Rzymskiego”
kalendarium (rozdzia∏y 7–9)
tekst êród∏owy: Tytus
Liwiusz, Dzieje Rzymu od
za∏o˝enia miasta (ks. XXII,
rozdz. 59)

– zbiera i prezentuje wiadomoÊci na
temat armii rzymskiej
– odró˝nia ˝o∏nierzy greckich od
rzymskich
– omawia rozwój terytorialny staro˝ytnego Rzymu
– przedstawia przyczyny i konsekwencje podbojów
– wyjaÊnia przyczyny sukcesów armii
rzymskiej
– korzystajàc z mapy, omawia przebieg II i III wojny punickiej
– wskazuje na mapie wybrane prowincje rzymskie
– na podstawie tekstu êród∏owego
i fragmentu filmu omawia zwyczaje
wojenne Rzymian

MED
korzystanie
z tradycyjnych
i nowoczesnych
êróde∏ informacji

– analizuje i ocenia sytuacj´ wewn´trznà i zewn´trznà cesarstwa zachodniorzymskiego w IV i V w.
– wyjaÊnia znaczenie terminów: runy,
wiec, barbaryzacja armii rzymskiej,
trybut, uzurpacja, hid˝ra, d˝ihad
– korzystajàc z tabeli i mapy omawia
histori´ i zasi´g terytorialny germaƒskich paƒstw sukcesyjnych
– zna i omawia w sposób pog∏´biony
dzieje Bizancjum, porównuje sytuacj´ cesarstwa zachodniorzymskiego
i wschodniorzymskiego w VI w.
– przedstawia osiàgni´cia
cywilizacyjne Arabów

HS
sztuka bizantyƒska, sztuka
arabska – kaligrafia

EUR
Imperium
Rzymskie jako
próba zjednoczenia Europy

fragment filmu Gladiator
(re˝. Ridley Scott) przedstawiajàcy bitw´ z Germanami
10. W´drówka 4 + 1* ilustracje: pismo runiczne,
Heimdall – skandynawski
ludów barbabóg Êwiat∏a, elementy
rzyƒskich
uzbrojenia Germanów,
kaplica grobowa Ostrogotów w Rawennie, sztuka
bizantyƒska (architektura,
mozaika), Êwiàtynia Kaaba
w Mekce, meczet w Kordobie

– wymienia plemiona germaƒskie
– omawia organizacj´ plemion
germaƒskich
– wskazuje przyczyny i skutki w´drówki ludów
– wymienia zewn´trzne i wewn´trzne przyczyny upadku cesarstwa
zachodniorzymskiego
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
barbarzyƒcy, islam, muzu∏manie,
kalif, Koran, ja∏mu˝na, ramadan,
mapy: „W´drówki ludów
meczet, minaret
w IV–V w. Podzia∏ cesarstwa
– wskazuje na mapie granic´
rzymskiego na zachodnie
podzia∏u cesarstwa rzymskiego
i wschodnie”, „Paƒstwa
i wyjaÊnia, dlaczego okaza∏ si´ on
barbarzyƒskie w VI w.”,
trwa∏y

WOS
demokracja
wojenna
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„Podboje Arabów w VII–
IX w.”

– wskazuje na mapie kierunki najazdów germaƒskich oraz paƒstwa
sukcesyjne w V i VI w.
tabela: „Germaƒskie paƒ– przedstawia podstawowe informastwa sukcesyjne na terenach
cje na temat Bizancjum (po∏o˝enie
cesarstwa rzymskiego”
geograficzne, forma ustroju, wybitni w∏adcy)
teksty êród∏owe: Tacyt,
– omawia g∏ówne za∏o˝enia islamu;
Germania (rozdz. 11–15);
interpretuje nauki Mahometa,
Nauki Mahometa w Êwietle
wykorzystujàc fragment sunny
sunny2
– wskazuje na mapie paƒstwo arabkalendarium (rozdzia∏ 10)
skie i omawia jego rozwój terytorialny od VII do IX w.
– na podstawie tekstu êród∏owego
omawia wartoÊci cenione wÊród
plemion germaƒskich

ÂREDNIOWIECZE
11. Narodziny 2 +1*
Europy –
odrodzenie
cesarstwa
rzymskiego

ilustracje: iluminacje ze Êred- – przedstawia skutki najazdów germaƒskich dla antycznej cywilizacji
niowiecznych ewangeliarzy
– zna dzieje paƒstwa Franków od
i Biblii, statuetka Karola
Chlodwiga do Karola Wielkiego
Wielkiego, wn´trze kaplicy
– omawia sytuacj´ KoÊcio∏a we
w Akwizgranie
wczesnym Êredniowieczu, wskamapa: „Imperium Karola
zuje przyczyny wzrostu znaczenia
Wielkiego”
papiestwa na poczàtku Êredniowiecza
tekst êród∏owy: Einhard,
– przedstawia genez´ Paƒstwa
˚ycie Karola Wielkiego
KoÊcielnego
(rozdz. 22–27)
– wykorzystujàc map´, omawia
podboje Karola Wielkiego
kalendarium (rozdzia∏y
– na podstawie tekstu êród∏owego
11–13)
wskazuje cechy idealnego w∏adcy
Êredniowiecznego
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
marchia, hrabstwo, renesans
karoliƒski, Wulgata, pomazaniec

– interpretuje i ocenia znaczenie
przyj´cia chrztu przez Chlodwiga
– omawia rol´ Karola Wielkiego
w dziejach Europy
– ocenia rol´ mnichów irlandzkich
i Karola Wielkiego w odradzaniu
kultury
– porównuje cesarstwo Karola Wielkiego i cesarstwo rzymskie
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
majordom, kapitularz, ikonoklazm

POL, F
pisarze i filozofowie wczesnochrzeÊcijaƒscy,
augustynizm
i tomizm
POL
wzór w∏adcy
i rycerza
EUR
proces integracji europejskiej,
uniwersalizm
Karola Wielkiego

11
2

Wiek V–XV w êród∏ach. Wybór tekstów êród∏owych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac.: M. Sobaƒska-Bondaruk,
S. B. Lenard, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 20–21.
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4 + 1* ilustracje: cesarz Lotar, Karol ¸ysy, Êw. Cyryl i Metody,
papie˝ Grzegorz VII, Fryderyk Barbarossa, Innocenty
III, Tomasz Becket, strony
z ewangeliarza, ∏ódê wikingów, nadanie przywileju
mnichom przez Ottona I,
zamek papieski w Awinionie

1*

– omawia okolicznoÊci rozpadu
monarchii Karola Wielkiego
– podaje przyczyny i skutki najazdów Normanów i W´grów
– omawia odbudow´ cesarstwa
rzymskiego przez Ottona I
– omawia proces rozprzestrzeniania
si´ chrzeÊcijaƒstwa w krajach
„m∏odszej Europy”
– omawia polityk´ Ottona III
– okreÊla relacje mi´dzy cesarstwem
mapy: „Podzia∏ paƒstwa
i papiestwem, porównuje pozycj´
Karolingów po traktacie
papiestwa w czasach Karola
w Verdun (843 r.)”, „Najazdy
Wielkiego i Ottonów
Normanów (wikingów)
– omawia cele reformy kluniackiej
w VIII–XI w. Paƒstwa
– wymienia postulaty reformy
normaƒskie w Europie”,
gregoriaƒskiej
„Cesarstwo za panowania
– omawia konflikt Grzegorza VII
dynastii saskiej”, „Rozprzez Henrykiem IV i ogólne zasady
strzenianie si´ chrzeÊcijaƒtraktatu wormackiego
stwa w Europie do XI w.”
– analizuje polityk´ papie˝a Innocentego III
tekst êród∏owy: Dictatus
– wskazuje przyczyny kryzysu
Papae
KoÊcio∏a w XIV w.
kalendarium (rozdzia∏y
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
11–13)
„m∏odsza Europa”, inwestytura,
reforma kluniacka, konklawe,
reforma gregoriaƒska, ekskomunika, niewola awinioƒska

– korzystajàc z mapy, omawia ekspansj´ terytorialnà i gospodarczà
Normanów
– korzystajàc z mapy, omawia rozwój
chrzeÊcijaƒstwa w „m∏odszej
Europie”
– porównuje koncepcj´ uniwersalizmu Ottona I i Ottona III
– ocenia szanse realizacji programu
Grzegorza VII
– przedstawia konsekwencje sporu
papiestwa z cesarstwem
– omawia przebieg konfliktu papiestwa z cesarstwem za rzàdów
Fryderyka Barbarossy i innych
Hohenstaufów
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
gibelini, gwelfowie
– na podstawie tekstu êród∏owego
analizuje program polityczny
Grzegorza VII
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
symonia, nepotyzm, cezaropapizm,
papocezaryzm, nikolaizm

WOS
stosunki
paƒstwo –
KoÊció∏

ilustracje: tkanina z Bayeux,
karta z Domesday Book, Kanut
Wielki, posàg pogaƒskiego
boga, miniatura przedstawiajàca chrzest Rusi

– zna dzieje Wysp Brytyjskich od V
do XI w.
– omawia kszta∏towanie si´ paƒstw
skandynawskich
– przedstawia podzia∏ plemion s∏owiaƒskich, wskazuje na mapie
pierwsze siedziby S∏owian

EUR
rola chrzeÊcijaƒstwa w tworzeniu to˝samoÊci
europejskiej

mapy: „Brytania we wczesnym Êredniowieczu”,

EUR
miejsce Polski
w Êredniowiecznej
Europie
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„Paƒstwo Wielkomorawskie”, „S∏owiaƒszczyzna
w IX i 1. po∏. X w.”, „Polska,
Czechy i W´gry w 1000 r.”
tekst êród∏owy: PowieÊç
minionych lat (pod 986 r.)
kalendarium (rozdzia∏y
11–13)
14. Gospodarka i spo∏eczeƒstwo
w staro˝ytnoÊci i Êredniowieczu

3

ilustracje: niewolnicy, schematy wsi gospodarujàcych
w systemie dwupolowym
i trójpolowym, oracze, masowe pochówki zmar∏ych
podczas zarazy, przedstawienie zarazy jako kary
bo˝ej, monety z czasów
staro˝ytnoÊci i Êredniowiecza, miasto Êredniowieczne,
statki i okr´ty staro˝ytne
i Êredniowieczne

– zna okolicznoÊci sprzyjajàce
trwa∏emu osadnictwu
– przedstawia rozwój rolnictwa
w staro˝ytnoÊci i Êredniowieczu
– charakteryzuje system feudalny
– wyjaÊnia przyczyny kolonizacji
w Êredniowieczu
– rozumie znaczenie terminów:
rolnictwo wypaleniskowe, kolonat,
dwupolówka, trójpolówka, feudalizm, lenno, wasal, senior, renta
feudalna, dziesi´cina, immunitet,
partykularyzm, „czarna Êmierç”,
tabele: „Udomowienie
kolonizacja, p∏acid∏o, jarmark, paniektórych gatunków zwietrycjat, pospólstwo, plebs, cechy,
rzàt przez cz∏owieka” (s. 13);
Hanza
„Wybrane dokonania cz∏o– przedstawia genez´ pieniàdza
wieka w Êredniowieczu”
– omawia rozwój handlu i miast
w staro˝ytnoÊci i Êredniowieczu
teksty êród∏owe: Akt
– wymienia najwa˝niejsze wynalazki
komendacji3; Herodot,
Êredniowieczne
Dzieje (ks. IV, rozdz. 196);
Dokument miasta Pary˝a
z 1277 r.

– omawia okolicznoÊci powstawania
i upadku pierwszych paƒstw
s∏owiaƒskich i W´gier
– przedstawia konsekwencje wypraw
Skandynawów i W´grów dla Europy
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
bojarzy, chan, slawizacja
– charakteryzuje gospodark´ w staro˝ytnoÊci opartà na niewolnictwie
– dostrzega wp∏yw systemu feudalnego na funkcjonowanie spo∏eczeƒstwa i paƒstwa
– interpretuje akt komendacji, wskazuje powinnoÊci wasala i seniora
– omawia rozwój ˝eglugi od staro˝ytnoÊci do póênego Êredniowiecza
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
suzeren, komendacja, prekarium,
gildie

13
3

Historia. Teksty êród∏owe do ustnego egzaminu maturalnego, red. J. Chaƒko, Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa 1997, s. 20.

EUR
rozwój gospodarczy Europy
WOS
wp∏yw systemu
feudalnego na
funkcjonowanie
spo∏eczeƒstwa
i paƒstwa
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ilustracje: szturm Jerozolimy, templariusze, joannici,
zamki mnichów-rycerzy
mapa: „Krucjaty. Paƒstwa
krzy˝owców w Lewancie”
tekst êród∏owy: Anonima
dzieje pierwszej krucjaty albo
Czyny Franków i pielgrzymów
jerozolimskich (rozdz. 10)

16. Narodziny
paƒstwa
polskiego
i ustrój
monarchii
piastowskiej

4

ilustracje: fundamenty pa∏acu z okresu pierwszych Piastów, rekonstrukcja obwa∏owaƒ grodu w ¸´czycy, relikty pa∏acu i kaplicy na Ostrowie Lednickim, kwatery
drzwi gnieênieƒskich,
Mieszko II, klasztor w Tyƒcu,
monety z czasów Piastów
mapy: „Polska za Boles∏awa
Chrobrego”, „Polska za
Kazimierza Odnowiciela”,
„Podzia∏ Polski po Êmierci
Boles∏awa Krzywoustego
(1138 r.)”
teksty êród∏owe: Gall Anonim Kronika polska (legenda
piastowska; fragment
o pierwszym Boles∏awie)
drzewo genealogiczne:
„Pierwsi Piastowie” (s. 241)

– omawia genez´ paƒstwa polskiego
– wykorzystujàc fragment Kroniki
polskiej, omawia legend´ piastowskà
– zna dzieje Polski za pierwszych
Piastów
– przedstawia organizacj´ paƒstwa
– charakteryzuje stosunki Polski
z sàsiadami
– wyjaÊnia przyczyny wydania
statutu Krzywoustego
– zna najwa˝niejsze zasady statutu
– omawia rozwój chrzeÊcijaƒstwa
i KoÊcio∏a w Polsce wczesnopiastowskiej
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
opole, Dagome iudex, kasztelan,
kanclerz, senior

– omawia przyczyny, przebieg i skutki
najwa˝niejszych krucjat
– przedstawia znaczenie krucjat
– korzystajàc z internetu i lektur dodatkowych, rozszerza wiadomoÊci
dotyczàce wypraw krzy˝owych
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
rekonkwista, krucjata, Êwi´ta wojna,
joannici, templariusze, krzy˝owcy,
Lewant
– na podstawie tekstu êród∏owego
omawia stosunek rycerzy chrzeÊcijaƒskich do mieszkaƒców Jerozolimy i interpretuje ich postaw´
w kontekÊcie idea∏ów Êredniowiecza

MED
korzystanie
z tradycyjnych
i nowoczesnych
êróde∏
informacji

– wymienia i charakteryzuje êród∏a
do historii pierwszych Piastów
– wyjaÊnia znaczenie i rol´ legendy
o PiaÊcie
– ocenia znaczenie koronacji monarchów piastowskich
– na podstawie map porównuje zasi´g terytorialny Polski za Mieszka I,
Kazimierza Odnowiciela i Boles∏awa
Krzywoustego
– na podstawie tekstu êród∏owego
omawia stosunki polsko-niemieckie
w pierwszym okresie rzàdów Boles∏awa Chrobrego i okreÊla pozycj´
paƒstwa polskiego na arenie mi´dzynarodowej w 1000 r.
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
palatyn, czeÊnik, princeps

POL
Gall Anonim,
Kronika polska;
Bogurodzica;
Pos∏uchajcie,
bracia mi∏a...

POL
wzór Êredniowiecznego
rycerza

WOS
geneza paƒstwa, czynniki
paƒstwotwórcze, poj´cie suwerennoÊci
EUR
miejsce Polski
w Êredniowiecznej
Europie
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ilustracje: zamki krzy˝ackie
w Polsce, piecz´cie i monety, szczerbiec, Henryk
Prawy, W∏adys∏aw ¸okietek,
Kazimierz Wielki, W∏adys∏aw Jagie∏∏o, mistrz krzy˝acki Ulryk von Jungingen,
nagrobek Kazimierza Wielkiego
mapy: „Kolonizacja na
prawie niemieckim
w XIII–XIV w.”, „Ziemie
polskie w czasach
Henryków Êlàskich
i Konrada Mazowieckiego”,
„Królestwo Przemys∏a II
(1295–1296)”, „Polska
W∏adys∏awa ¸okietka”,
„Polska Kazimierza
Wielkiego”
tekst êród∏owy: Wincenty
z Kielczy, ˚ywot wi´kszy Êw.
Stanis∏awa (ks. II, rozdz.
26–27)
drzewo genealogiczne:
„Piastowie – potomkowie
Boles∏awa Krzywoustego”

– wyjaÊnia przyczyny rozbicia dzielnicowego
– omawia sytuacj´ politycznà, gospodarczà oraz mi´dzynarodowà Polski
w okresie rozbicia dzielnicowego
– zna przyczyny, zasady i nast´pstwa kolonizacji na prawie niemieckim
– wymienia przyczyny zjednoczenia
ziem polskich w pierwszej po∏owie
XIV w.
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
kolonizacja, lokacja, zasadêca,
wolnizna, kanonizacja, monarchia
stanowa, ˝upy solne, regalia,
Corona Regni Poloniae, rzeczpospolita, regencja, sukcesja, unia
personalna, herb, inkorporacja,
pospolite ruszenie, wojska zaci´˝ne, poradlne, nietykalnoÊç
osobista
– omawia reformy wewn´trzne
i polityk´ zagranicznà Kazimierza
Wielkiego
– przedstawia proces kszta∏towania
si´ monarchii stanowej w Polsce
– wyjaÊnia przyczyny zawarcia unii
polsko-litewskich w Krewie
i Horodle, przedstawia zasady
porozumieƒ
– analizuje stosunki polsko-krzy˝ackie w XV w.
– wymienia przywileje szlacheckie
nadane przez Ludwika
W´gierskiego i W∏adys∏awa Jagie∏∏´
– przedstawia genez´ parlamentaryzmu polskiego

– omawia rol´ ksià˝àt polskich, którzy
przyczynili si´ do zjednoczenia
paƒstwa
– dokonuje bilansu rozbicia dzielnicowego w Polsce
– ocenia sytuacj´ politycznà, gospodarczà i kulturalnà
– analizujàc tekst êród∏owy, objaÊnia
rol´ kultu Êw. Stanis∏awa w odrodzeniu paƒstwa polskiego
– ocenia znaczenie unii Polski z Litwà
dla obu paƒstw
– charakteryzuje stosunki polsko-krzy˝ackie w XIII i XIV w.
– analizuje przyczyny nadawania
przywilejów przez Ludwika W´gierskiego i W∏adys∏awa Jagie∏∏´, ocenia
znaczenie tych przywilejów
– omawia genez´ stanu szlacheckiego
– porównuje sytuacj´ poszczególnych
stanów w Polsce w XIV i XV w.
– wyjaÊnia znaczenie terminów: ród
heraldyczny, przywilej generalny

REG
dzieje regionów
na tle historii
Polski
WOS
geneza
polskiego parlamentaryzmu

15
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ilustracje: rekonstrukcja
osady w Biskupinie, kamienny kràg na cmentarzysku
z I–III w., fragmenty kamiennej rotundy z X i XI w.
na Wawelu, krypta Êw. Leonarda na Wawelu, fundamenty pa∏acu z okresu
pierwszych Piastów (s. 201),
rekonstrukcja obwa∏owaƒ
grodu w ¸´czycy (s. 202),
relikty pa∏acu i kaplicy na
Ostrowie Lednickim (s. 203),
kwatery drzwi gnieênieƒskich (s. 206), Mieszko II
(s. 207), klasztor w Tyƒcu
(s. 208), monety z czasów
Piastów (s. 209)
mapa: „Polska Boles∏awa
Chrobrego” (s. 205)

– omawia prehistori´ ziem polskich
– charakteryzuje rzàdy Mieszka I
i przedstawia rozwój terytorialny
Polski w okresie jego panowania
– wyjaÊnia znaczenie kanonizacji
biskupa Wojciecha
– omawia polityk´ zagranicznà Boles∏awa Chrobrego, wskazuje na mapie
terytoria przy∏àczone do Polski za
jego panowania
– porównuje granice Polski za rzàdów
Mieszka I i i jego syna Boles∏awa
– charakteryzuje stosunki Polski
z cesarstwem w okresie panowania
dwóch pierwszych Piastów
– porównuje opisy Boles∏awa Chrobrego zawarte w tekstach êród∏owych, wyjaÊnia przyczyny ró˝nego
przedstawiania polskiego króla

REG
dzieje regionów
na tle historii
Polski

– omawia przyczyny kryzysu paƒstwa
w pierwszej po∏owie XI w.
– charakteryzuje polityk´ Mieszka II
i Kazimierza Odnowiciela
– wyjaÊnia, dlaczego Kazimierz Odnowiciel otrzyma∏ wsparcie innych
paƒstw
– na podstawie tekstu êród∏owego
omawia polityk´ Kazimierza

REG
dzieje regionów
na tle historii
Polski

tekst êród∏owy: Kronika
Thietmara (ks. VIII, rozdz.
31–33) lub Gall Anonim
Kronika polska (ks. I,
rozdz. 6, s. 211)

WOS
geneza paƒstwa, czynniki
paƒstwotwórcze, poj´cie
suwerennoÊci
POL
Gall Anonim,
Kronika polska;
Bogurodzica;
Pos∏uchajcie,
bracia mi∏a...
EUR
miejsce Polski
w Êredniowiecznej Europie

drzewo genealogiczne:
„Pierwsi Piastowie” (s. 241)
19. *Upadek
i odnowienie
Królestwa
Polskiego

3*

ilustracje: piecz´ç W∏adys∏awa Hermana, denary
Boles∏awa Krzywoustego,
bulla gnieênieƒska
mapy: „Polska za Kazimierza
Odnowiciela” (s. 208),
„Polska za Boles∏awa Krzywoustego”4, „Podzia∏ Polski

4

Atlas historyczny Polski, red. W. Czapliƒski, T. ¸adogórski, PPWK, Warszawa 1973.

EUR
miejsce Polski
w Êredniowiecznej Europie
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po Êmierci Boles∏awa Krzywoustego” (s. 210)
teksty êród∏owe: Gall
Anonim, Kronika polska
(ks. I, rozdz. 20–21, walka
Kazimierza Odnowiciela
z Miec∏awem; ks. II, rozdz.
6–8, obrona G∏ogowa)
drzewo genealogiczne:
„Piastowie – potomkowie
Boles∏awa Krzywoustego”

Odnowiciela wobec Mazowsza
– omawia polityk´ zagranicznà
Boles∏awa Âmia∏ego, wyjaÊnia,
w jaki sposób sytuacja mi´dzynarodowa wp∏yn´∏a na losy Polski
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
„reakcja pogaƒska”, paliusz, grzywna
– wyjaÊnia, dlaczego konflikt mi´dzy
Boles∏awem Szczodrym a biskupem
Stanis∏awem doprowadzi∏ do
upadku króla
– wskazuje ró˝nice w polityce
Boles∏awa Âmia∏ego i W∏adys∏awa
Hermana
– przedstawia przyczyny i przebieg
konfliktu mi´dzy Zbigniewem
a Boles∏awem Krzywoustym
– analizujàc tekst êród∏owy, omawia
sposób walki obroƒców G∏ogowa
i wyjaÊnia powody ich determinacji
– charakteryzuje rzàdy Boles∏awa
Krzywoustego, omawia zasady
statutu z 1138 r.
– przedstawia okolicznoÊci konfliktu
mi´dzy potomkami Krzywoustego
i obalenia zasady senioratu
– na podstawie drzewa genealogicznego wyodr´bnia poszczególne
linie Piastów

17

Plan realizacji materialow2

18

20. Regiony
Polski

11-08-2005

14:01

Page 18

2 + 1* ilustracje: romaƒski koÊció∏
Êw. Miko∏aja w Gieczu,
romaƒski koÊció∏ Joannitów
w Poznaniu, gotycka katedra Êw. Piotra w Poznaniu,
gotycki koÊció∏ Wniebowzi´cia NMP na Ostrowie
Tumskim w Poznaniu,
koÊció∏ i klasztor Dominikanów w Sandomierzu, gotycka brama Opatowska
w Sandomierzu, Góra Âl´˝a,
gotycka wie˝a w Opolu,
koÊció∏ Êw. Miko∏aja w Cieszynie, portal romaƒski we
Wroc∏awiu, gotycka katedra
we Wroc∏awiu, gotycki
koÊció∏ Êw. Marcina we Wroc∏awiu, wn´trze gotyckiego
koÊcio∏a NMP na Wyspie
Piaskowej we Wroc∏awiu,
póênogotycki ratusz we
Wroc∏awiu, romaƒskie drzwi
w Nowogrodzie Wielkim,
koÊció∏ w Czerwiƒsku nad
Wis∏à, ruiny zamku w Czersku, ruiny zamku w Ciechanowie, Êciana katedry w Kamieniu Pomorskim, brama
Woliƒska w Kamieniu
Pomorskim, koÊció∏ klasztorny Cystersów w Ko∏baczu, koÊció∏ Mariacki
w Gdaƒsku, ratusz w Toruniu, s∏up drogowy w Koninie, kolegiata w ¸´czycy,
zamek w ¸´czycy

– okreÊla po∏o˝enie geograficzne
regionów Polski, wskazuje na
mapie ich najwa˝niejsze oÊrodki
– omawia histori´ poszczególnych
regionów Polski w Êredniowieczu
– wyjaÊnia ró˝nice w rozwoju
dzielnic
– podaje przyk∏ady zabytków
Êredniowiecza w poszczególnych
regionach
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
Wielka Polska, Ma∏a Polska

– wyszukuje dodatkowe informacje
na temat historii w∏asnego regionu
w Êredniowieczu i zabytków z tego
okresu
– w atrakcyjny sposób prezentuje
zdobytà wiedz´
– na podstawie tekstu êród∏owego
omawia zakres w∏adzy Kazimierza
Sprawiedliwego

REG
podzia∏ Polski
na regiony
w Êredniowieczu i ich dzieje
na tle historii
Polski, ma∏a ojczyzna w epoce
Êredniowiecza,
zabytki epoki
w regionie
MED
korzystanie
z tradycyjnych
i nowoczesnych
êróde∏ informacji
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mapy: „Regiony Polski
w XII–XIII w.”
tekst êród∏owy: Kronika
wielkopolska (rozdz. 30, 35, 57)
21. *Polska
w XIII i XIV w.

2*

ilustracje: piecz´ç Henryka
Brodatego, Êw. Jadwiga
Âlàska, patena ufundowana
przez Konrada Mazowieckiego, piecz´ç Leszka Czarnego, miniatury przedstawiajàce bitw´ pod Legnicà,
piecz´ç Wac∏awa II, Henryk
Prawy (s. 219), W∏adys∏aw
¸okietek (s. 221), Kazimierz
Wielki (s. 221)
mapy: „Ziemie polskie
w czasach Henryków
Êlàskich i Konrada Mazowieckiego” (s. 216), „Królestwo Przemys∏a II” (s. 219),
„Polska W∏adys∏awa ¸okietka” (s. 220), „Polska Kazimierza Wielkiego” (s. 222)
teksty êród∏owe: Kronika
wielkopolska (rozdz. 60,
zamach w Gàsawie
w 1227 r.); Wincenty
Kad∏ubek, Kronika polska
(ks. IV, rozdz. 26)
drzewo genealogiczne:
„Piastowie – potomkowie
Boles∏awa Krzywoustego”
(s. 245)

– omawia walki o tron krakowski
w XIII w.
– na podstawie tekstów êród∏owych
wyjaÊnia przyczyny odmowy przyj´cia tronu krakowskiego przez
Leszka Bia∏ego oraz okolicznoÊci
jego Êmierci
– ocenia rol´ Henryków Êlàskich,
wskazuje na mapie terytoria nale˝àce do ich paƒstwa
– wyjaÊnia znaczenie Krakowa
w okresie rozbicia dzielnicowego
– analizuje pierwsze próby zjednoczenia Polski w koƒcu XIII i na
poczàtku XIV w.
– omawia czynniki sprzyjajàce zjednoczeniu paƒstwa
– wskazuje na mapie terytorium
paƒstwa Przemys∏a II
– omawia rzàdy W∏adys∏awa ¸okietka,
wskazuje jego sojuszników i przeciwników, ocenia polityk´ króla
– przedstawia cele i osiàgni´cia
polityki zagranicznej Kazimierza
Wielkiego
– na podstawie mapy porównuje
terytorium Polski za panowania
W∏adys∏awa ¸okietka i Kazimierza
Wielkiego
– wyjaÊnia okolicznoÊci przekazania
tronu polskiego Andegawenom

EUR
miejsce Polski
w Êredniowiecznej
Europie
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22. *Krzy˝acy
i Litwa

1*
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ilustracje: warownia w Kwidzynie, wie˝a zamkowa
w Wilnie, zamek w Malborku

– omawia okolicznoÊci powstawania
zakonów rycerskich
– rozumie znaczenie terminów: zakon rycerski, komturie
– wyjaÊnia, dlaczego Krzy˝acy za∏o˝yli swoje paƒstwo na ziemiach
polskich
– wskazuje na mapie kierunki ekspansji paƒstwa zakonnego
– omawia stosunki polsko-krzy˝ackie
i litewsko-krzy˝ackie w XIII i XIV w.
– ocenia rol´ politycznà, gospodarczà
i kulturalnà Krzy˝aków w dziejach
paƒstwa polskiego i litewskiego

mapy: „Ekspansja terytorialna Litwy w XIII–XV w.”,
„Polska W∏adys∏awa ¸okietka” (s. 220)
tekst êród∏owy: Jan D∏ugosz, Roczniki, czyli Kroniki
s∏awnego Królestwa Polskiego
(ks. IX, pod 1325 r.)
23. Europejskie narody
i paƒstwa
narodowe

2

ilustracje: Joanna d’Arc,
katedra w Reims, Jan Hus
wyg∏aszajàcy kazanie, spalenie Jana Husa
tekst êród∏owy: List arcybiskupa Jakuba Âwinki

– omawia poczàtki paƒstwa francuskiego oraz rozwój ÊwiadomoÊci
narodowej Francuzów
– objaÊnia rol´ mitów, legend i tradycji w kszta∏towaniu si´ narodu
polskiego
– t∏umaczy pochodzenie s∏ów:
S∏owianie, Niemcy
– wyjaÊnia, w jaki sposób konflikty
polsko-niemieckie wp∏yn´∏y na
tworzenie si´ wi´zi narodowych
wÊród Polaków w Êredniowieczu
– na podstawie tekstu êród∏owego
omawia stosunek polskiego KoÊcio∏a do ekspansji Niemców
– omawia przyczyny i skutki rewolucji husyckiej oraz jej wp∏yw na
kszta∏towanie si´ ÊwiadomoÊci
narodowej Czechów
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
ÊwiadomoÊç narodowa, wojna
stuletnia, husytyzm

– wyjaÊnia znaczenie terminu „Alma
Mater”

WOS
geneza paƒstwa
i narodu
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– porównuje ÊwiadomoÊç narodowà
w Êredniowieczu i wspó∏czeÊnie,
wymienia czynniki narodowotwórcze w Êredniowieczu
24. *Rywalizacja angielsko-francuska
w XII–XV w.

1*

ilustracje: król Anglii
Henryk II, Ryszard Lwie
Serce, Jan bez Ziemi, koronacja Filipa Augusta na
króla Francji, Magna Charta
Libertatum, ho∏d Edwarda III
z∏o˝ony królowi Francji
Filipowi VI, Jan II Dobry,
Karol V Màdry, Êlub króla
Anglii Henryka V z córkà
króla Francji Katarzynà,
przyjazd Joanny d’Arc do
Chinon
mapy: „Anglia i Francja
w XII–XIII w.”, „Wojna
stuletnia”
teksty êród∏owe: Wezwanie
Anglików do opuszczenia
Francji skierowane przez
Joann´ d’Arc5; Relacja
z Marchiennes (o bitwie pod
Bouvines)

– omawia relacje mi´dzy Anglià
i Francjà w XII i XIII w.
– przedstawia genez´, przebieg
i skutki wojny stuletniej
– wskazuje na mapie posiad∏oÊci
angielskie we Francji w XII i XIII w.,
zmiany terytorialne w Europie i najwa˝niejsze miejsca bitew z czasów
wojny stuletniej
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
Wielka Karta Swobód (Magna Charta
Libertatum), embargo, ˝akieria, delfin,
Burgundczycy, Armaniacy, Dziewica
Orleaƒska
– na podstawie tekstów êród∏owych
analizuje stosunek KoÊcio∏a francuskiego wobec wojny stuletniej
i omawia przebieg jednej z bitew;
wskazuje metody i motywy dzia∏ania Joanny d’Arc

kalendarium (rozdzia∏ 24)
fragment filmu Joanna d’Arc
(re˝. Luc Besson) przedstawiajàcy obl´˝enie Orleanu

21
5

Materia∏y êród∏owe do historii powszechnej epoki feudalnej, t. 3: Historia powszechna XIV–XV w., oprac. M. Ma∏owist, Warszawa 1954, s. 30–31.

WOS
kszta∏towanie
si´ ÊwiadomoÊci
narodowej
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25. *Europa
Ârodkowa
w XIII–XV w.
Czasy ekspansji wielkich dynastii
i ∏àczenia
królestw

3*

11-08-2005

14:01

Page 22

ilustracje: piecz´ç Rudolfa
z Habsburga i Ludwika IV
Wittelsbacha, cesarz Henryk
VII Luksemburski, cesarz
Karol IV Luksemburski,
su∏tan Murad I, Tamerlan,
piecz´ç W∏adys∏awa III
Warneƒczyka, Jan Hus
wyg∏aszajàcy kazanie
(s. 285), spalenie Jana Husa
(s. 286)
mapy: „Italia w pierwszej
po∏owie XV w.”, „Europa
Ârodkowa w XIV–XV w.”,
„Ekspansja turecka w Europie w XIV–XV w.”
teksty êród∏owe: Ulryk
z Richental o straceniu Jana
Husa6; Jan D∏ugosz,
Roczniki, czyli Kroniki
s∏awnego Królestwa Polskiego
(ks. XI, pod 1419 r.,
o wystàpieniu husytów)
drzewo genealogiczne:
„Genealogia Jagiellonów”
(s. 311)

26. *Polska
i Litwa za
Jagiellonów.
Wojny z Krzy˝akami

2*

ilustracje: gotycki dziedziniec Uniwersytetu Jagielloƒskiego, choràgiew wielkiego
mistrza zakonu krzy˝ackiego
mapy: „Wielka wojna

– omawia przyczyny konfliktów
w Europie Ârodkowej w XIII i XIV w.
– przedstawia rywalizacj´ o koron´
cesarskà w XIII i XIV w.
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
wielkie bezkrólewie, kantony, Z∏ota
Bulla, elektoraty, kacerstwo, kalikstyni, utrakwiÊci, taboryci, egalitaryzm, cztery artyku∏y praskie, kompaktaty praskie
– wskazuje na mapie granice cesarstwa
rzymskiego na prze∏omie XIV i XV w.
– wskazuje na mapie posiad∏oÊci
Habsburgów i Luksemburgów
– omawia przyczyny, przebieg i skutki
rewolucji husyckiej
– na podstawie tekstów êród∏owych
omawia stosunek katolików do husytów oraz wyjaÊnia okolicznoÊci
Êmierci Jana Husa
– porównuje poglàdy taborytów,
kalikstynów i katolików
– wyjaÊnia przyczyny kl´ski husytów
– omawia przyczyny i przebieg ekspansji Turków osmaƒskich w XIV i XV w.
– wskazuje na mapie paƒstwo osmaƒskie, podbite tereny i lenna tureckie
w XIV i XV w.
– omawia polityk´ dynastycznà Jagiellonów w Europie Ârodkowej w XV w.
– przedstawia okolicznoÊci zawarcia
unii Polski z Litwà w XIV w.
– omawia przyczyny konfliktu Jagie∏∏y z Witoldem
– analizuje stosunki polsko-krzy˝ackie
w XV w.

6
Wiek V–XV w êród∏ach. Wybór tekstów êród∏owych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobaƒska-Bondaruk,
S. B. Lenard, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 310–311.
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z zakonem krzy˝ackim
(1409–1411 r.)”, „Wojna trzynastoletnia – etap I i etap II”,
„Polska i Litwa w XV w.”
tekst êród∏owy: Jan
z WiÊlicy, Z wojny pruskiej
(w. 174–265)
drzewo genealogiczne:
„Genealogia Jagiellonów”
kalendarium (rozdzia∏ 26)

27. *Obrze˝a
Europy
w póênym
Êredniowieczu

1*

ilustracje: miniatura przedstawiajàca dwór króla Szkocji, posàg króla Kastylii,
miniatura z ruskiego manuskryptu
mapy: „Rekonkwista i paƒstwa Pó∏wyspu Iberyjskiego
w XII–XV w.”, „Europa
w po∏owie XV w.”, „Rozwój
terytorialny paƒstwa moskiewskiego w XIV–XV w.”
tekst êród∏owy: Moskwa
w drugiej po∏owie XV w.

– charakteryzuje relacje polsko-litewskie w XV w.
– przedstawia skutki unii Korony
z Litwà
– wykorzystujàc mapy, omawia przebieg wielkiej wojny z zakonem oraz
wojny trzynastoletniej
– wskazuje na mapie zmiany terytorialne po wojnach z Krzy˝akami
– ocenia polityk´ Kazimierza Jagielloƒczyka wobec Krzy˝aków
– omawia polityk´ wewn´trznà Kazimierza Jagielloƒczyka
– na podstawie tekstu êród∏owego
wskazuje, jak kszta∏towa∏a si´ tradycja bitwy pod Grunwaldem
– charakteryzuje polityk´ Anglii wobec Irlandii i Szkocji
– przestawia genez´, przebieg i skutki
wojny dwóch ró˝ w Anglii
– omawia sytuacj´ polityczno-religijnà na Pó∏wyspie Iberyjskim w Êredniowieczu i post´py rekonkwisty
– wskazuje na mapie paƒstwa Pó∏wyspu Iberyjskiego w XII–XV w.
– przedstawia przyczyny zawarcia
unii kalmarskiej
– analizuje uk∏ad si∏ w Europie
w XV w., wskazuje na mapie terytoria paƒstw i zwiàzki pomi´dzy nimi
– korzystajàc z mapy, omawia rozwój
terytorialny paƒstwa moskiewskiego w XIV i XV w.
– na podstawie tekstu êród∏owego
opisuje Moskw´ i ˝ycie jej mieszkaƒców w XV w.

EUR
historia
polityczna
Europy
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28. Cywilizacja Êredniowiecznej
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3 +1* ilustracje: Piotr Abelard
i Heloiza, Êw. Tomasz
z Akwinu, Êw. Franciszek
z Asy˝u, Êw. Dominik
Guzmán, Êw. Bernard
z Clairvaux, iluminacje
z manuskryptów, dokument
zawierajàcy nadanie dla
mnichów, klasztor na
Monte Cassino, przyk∏ady
architektury romaƒskiej
i gotyckiej, rycerze, M´ka
Paƒska, taniec Êmierci,
Dante Alighieri, fragmenty
r´kopisów polskich kronik

– wyjaÊnia czynniki, które wp∏yn´∏y
na rozwój kultury Êredniowiecza
– omawia rozwój i przemiany chrzeÊcijaƒstwa
– przedstawia rol´ zakonów ˝ebrzàcych
– korzystajàc z tekstów êród∏owych,
opisuje Êredniowieczne wyobra˝enie idealnego w∏adcy oraz idealnego spo∏eczeƒstwa
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
scholastyka, waldensi, inkwizycja,
rycerz, pasowanie, turniej rycerski,
p∏atnerz, chansons de geste, style
romaƒski i gotycki, misteria, danse
macabre, asceza, hagiografia
mapa: „Wybrane zabytki
– przedstawia rol´ uniwersytetów
sztuki romaƒskiej i gotycw tworzeniu Êredniowiecznej
kiej w Polsce”
kultury
– omawia rozwój i cechy kultury
teksty êród∏owe: Wizja
rycerskiej
spo∏eczeƒstwa feudalnego
– pos∏ugujàc si´ wybranymi przyk∏awg Adalberona, biskupa
dami, prezentuje wiadomoÊci na
Laonu7; Wincenty Kad∏utemat sztuki romaƒskiej i gotyckiej
bek, Kronika polska (ks. IV,
rozdz. 5, o Kazimierzu Spra- – na podstawie tekstu êród∏owego
charakteryzuje ˝ycie polskiego
wiedliwym)
dworu ksià˝´cego w XII w.
– wymienia symboliczne daty wyznaczajàce koniec epoki Êredniowiecza

– ocenia rol´ KoÊcio∏a w kszta∏towaniu kultury Êredniowiecznej
Europy
– wskazuje na mapie zabytki sztuki
romaƒskiej i gotyckiej w Polsce
– wyjaÊnia znaczenie terminów:
eschatologia, euhemeryzm, zakony
˝ebrzàce (mendykanckie), zakony
kontemplacyjne, bardowie, skaldowie, trubadurzy, nawa, portal,
rozeta, transept, prezbiterium,
apsyda, przypory

POL
wizja Boga
i cz∏owieka
w Êredniowieczu, Êredniowieczne idea∏y
HS
sztuka i architektura Êredniowiecza, style
romaƒski i gotycki, motyw
danse macabre
F
scholastyka,
augustianizm,
tomizm
E
etyka
chrzeÊcijaƒska
EUR
kulturowy
uniwersalizm
Êredniowiecznej
Europy
MED
korzystanie
z tradycyjnych
i nowoczesnych
êróde∏ informacji
REG
zabytki epoki
Êredniowiecza
w regionie
rodzinnym
ucznia

7

J. Le Goff, Kultura Êredniowiecznej Europy, prze∏. H. Szumaƒska-Grossowa, Marabut–Volumen, Gdaƒsk–Warszawa 1994, s. 311–312.

