Kl. IV (wątek 2.)
Historia i społeczeństwo. Wojna i wojskowość
Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu.
Temat
lekcji
1. Od drużyny książęcej do
rycerstwa

Zagadnienia

Wymagania na poszczególne oceny
dostateczna
dobra
bardzo dobra
II. Czasy rycerskie
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
– wyjaśnia znaczenie – wyjaśnia znaczenie – wyjaśnia znaczenie – opisuje proces
terminów: pancerni, terminów: tarczow- rezygnacji z drużyny
terminów: rycerksiążęcej na zienicy, legendy artupospolite ruszenie
stwo, drużyna
miach polskich w
riańskie
– omawia rolę po– omawia rolę pośredniowieczu
– przedstawia przystaci: Mieszka I, Kastaci Karola Młota
– podaje przykłady
– zna datę bitwy pod czyny i przejawy
rola Wielkiego
wpływu symboliki
upadku znaczenia
– zna datę bitwy pod Poitiers (732 r.)
przekazów arturiańarmii rzymskiej
– przedstawia znaCedynią (972 r.)
skich na średnio– omawia sytuację
– przedstawia orga- czenie bitwy pod
militarną w Europie wieczne legendy
nizację wojsk w pań- Poitiers
polskie
Zachodniej na po– opisuje zmiany
stwie piastowskim.
– przedstawia zwiączątku średniowiewprowadzone w
zek pomiędzy
cza
armii frankijskiej w
– prezentuje organi- wprowadzeniem
czasach panowania
systemu lennego a
zację i sposób walki
Karola Wielkiego
zmianami w organiarmii Franków
– prezentuje rolę,
zacji średniowieczorganizację i sposób – opisuje relacje
nych armii.
finansowania druży- między władcami
piastowskimi a druny Mieszka I
– omawia przebieg i żynnikami
znaczenie bitwy pod – wymienia wady i
zalety rezygnacji
Cedynią
dopuszczająca

1. Europa Zachodnia na
początku średniowiecza
2. Armia Franków
3. Drużyny
książęce w
Polsce
4. Początki
rycerstwa w
Europie Zachodniej i Polsce

celująca
Uczeń:
– ocenia walory
militarne drużyny
książęcej w państwie piastowskim.

władców ze stałych
drużyn na rzecz nadawania ziemi w
zamian za służbę
wojskową
– omawia proces
kształtowania się
rycerstwa i znaczenie tego nowego
stanu w monarchii
polskiej
– przytacza legendy
arturiańskie.
Uczeń:
Uczeń:
1. Kształtowa- Uczeń:
nie się rycer– wyjaśnia znaczenie – wyjaśnia znaczenie – omawia rolę postaci: Gotfryda z
terminów: etos rystwa
terminów: herb,
Bouillon, Saladyna
cerski, zakon rycerturniej, kultura ry2. Wyprawy
– zna daty: wezwaski
cerska
krzyżowe i
nia chrześcijan przez
– omawia rolę pozakony rycer– zna daty: I wypraUrbana II do rozposkie
wy krzyżowej (1096– staci Urbana II
3. Herby i tur- 1099 r.), IV wyprawy – zna daty: zdobycia częcia krucjat (1095
r.), II wyprawy krzyJerozolimy i utwokrzyżowej (1202–
nieje
żowej (1147–1149
rzenia Królestwa
4. Rycerstwo w 1204 r.), zdobycia
r.), III wyprawy krzyJerozolimskiego
Akki przez wojska
kulturze
(1099 r.), utworzenia żowej (1189–1192
tureckie (1291 r.)
zakonu krzyżackiego r.), V wyprawy krzy– wyszczególnia
żowej (1217–1221
(1191 r.), upadku
elementy obyczajocesarstwa łacińskie- r.), VI wyprawy krzywości rycerskiej
żowej (1248–1254
go (1261 r.)
– wymienia cnoty
r.), VII wyprawy
– wymienia cechy
rycerskie.
– tłumaczy, dlaczego
władcy zrezygnowali
ze stałych drużyn i
nadawali ziemię w
zamian za służbę
wojskową.

2. Etos rycerski

Uczeń:
– omawia rolę postaci: Konrada III,
Ludwika VII, Fryderyka Barbarossy,
Filipa II Augusta,
Ryszarda Lwie Serce,
Baldwina I, Fryderyka II Hohenstaufa,
Ludwika IX Świętego
– przedstawia i ocenia znaczenie wypraw krzyżowych
dla Europy
– porównuje turniejowe i bitewne wyposażenie rycerzy.

Uczeń:
– ocenia wpływ
wypraw krzyżowych na kształtowanie się rycerstwa europejskiego
– omawia i ocenia
wpływ średniowiecznego etosu
rycerskiego na
obyczajowość i
kulturę w następnych epokach.

charakterystyczne
etosu rycerskiego
– analizuje elementy
obyczajowości rycerskiej w średniowieczu
– tłumaczy, jaką rolę
odgrywały w średniowieczu zamki
rycerskie.

3. Wojny
sprawiedliwe i niesprawiedliwe

1. Początki
polskiego rycerstwa
2. Konflikt z
zakonem krzyżackim
3. Sobór w
Konstancji
4. Klęska zakonu krzyżackiego

Uczeń:
– omawia rolę postaci Konrada Mazowieckiego
– zna daty: sprowadzenia Krzyżaków do
Polski (1226 r.),
wielkiej wojny z zakonem krzyżackim
(1409–1411 r.), bitwy pod Grunwaldem (15 lipca 1410
r.), wojny trzynastoletniej (1454–1466
r.), hołdu pruskiego
(1525 r.)

Uczeń:
– wyjaśnia znaczenie
terminów: wojna
sprawiedliwa, wojna
niesprawiedliwa
– omawia rolę postaci: Władysława
Łokietka, Kazimierza
Wielkiego, Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta I Starego, Albrechta Hohenzollerna
– zna daty: zajęcia
Pomorza Gdańskie-

krzyżowej (1270 r.)
– przedstawia proces kształtowania się
rycerstwa
– podaje przykłady
nieprzestrzegania
etosu rycerskiego w
średniowieczu
– prezentuje etapy i
skutki wypraw krzyżowych
– analizuje zmiany
uzbrojenia rycerstwa
w średniowieczu.
Uczeń:
– omawia rolę postaci: Zawiszy Czarnego z Garbowa,
Pawła Włodkowica
– zna daty: soboru w
Konstancji (1414–
1418 r.), powstania
antykrzyżackiego w
Prusach (1454 r.),
bitwy pod Chojnicami (1454 r.),
ostatniej wojny z
Krzyżakami (1519–
1521 r.)
– wskazuje na mapie

Uczeń:
– zna datę utworzenia Związku Pruskiego (1440 r.)
– wyjaśnia znaczenie poglądów religijnych i politycznych dla definiowania wojen: sprawiedliwych i niesprawiedliwych w średniowieczu
– ocenia, czy wojna
może być sprawiedliwa, i uzasadnia
swoją opinię.

Uczeń:
– ocenia poglądy
Pawła Włodkowica
na temat przyczyn
i sposobu prowadzenia wojen
– ocenia znaczenie
dla sporu polskokrzyżackiego: bitwy pod Płowcami,
bitwy pod Grunwaldem, wystąpienia Pawła
Włodkowica na
soborze w Konstancji.

4. Koniec
epoki rycerstwa

1. Wojna stuletnia
2. Zmierzch
rycerstwa
3. Początki
broni palnej

– opisuje okoliczności sprowadzenia
Krzyżaków do Polski.

go przez Krzyżaków
(1308–1309 r.), bitwy pod Płowcami
(1331 r.), pokoju w
Kaliszu (1343 r.), I
pokoju toruńskiego
(1411 r.), II pokoju
toruńskiego (1466 r.)
– prezentuje przyczyny, przebieg i
skutki wojen polskokrzyżackich toczonych w czasach panowania ostatnich
Piastów
– przedstawia przebieg i skutki wielkiej
wojny z zakonem
krzyżackim
– podaje okoliczności sekularyzacji zakonu krzyżackiego.

Uczeń:
– zna daty: wojny
stuletniej (1337–
1453 r.), zdobycia
Konstantynopola
przez Turków (1453

Uczeń:
– omawia rolę postaci: Joanny d’Arc,
Jana Husa
– zna daty bitew:
pod Crécy (1346 r.),

kierunki działań
wojsk polskolitewskich i krzyżackich w czasie wielkiej
wojny z zakonem
oraz zmiany terytorialne będące następstwami zawarcia
I pokoju toruńskiego
– przedstawia proces kształtowania się
średniowiecznego
rycerstwa polskiego
– opisuje przebieg
bitwy pod Grunwaldem
– przybliża postawy
posłów polskich w
trakcie soboru w
Konstancji
– prezentuje przyczyny, przebieg i
skutki wojny trzynastoletniej.
Uczeń:
– omawia rolę postaci: Filipa VI,
Edwarda III, Karola
VII, Zygmunta Luksemburskiego, Jana

Uczeń:
– omawia rolę postaci Arnolda von
Winkelrieda
– zna daty: bitwy
pod Morgarten

Uczeń:
– ocenia militarne
skutki zastosowania broni palnej.

r.)
– omawia przyczyny
i skutki wojny stuletniej.

pod Azincourt (1415
r.)
– wyjaśnia, dlaczego
bitwy: pod Crécy i
Azincourt oznaczały
koniec epoki rycerstwa
– przedstawia wpływ
Joanny d’Arc na
przebieg wojny stuletniej
– wskazuje okoliczności wprowadzenia
broni palnej
– prezentuje zmiany
organizacji armii
europejskich w XV
w.

Žižki
– zna daty: spalenia
Joanny d’Arc na stosie (1431 r.), utworzenia Konfederacji
Szwajcarskiej (1291
r.), bitwy pod Lipanami (1434 r.)
– charakteryzuje
technikę wojenną
stosowaną przez
wojska husyckie
– wyjaśnia, jakie
znaczenie miało wykorzystywanie przez
husytów wozów
bojowych
– przedstawia sposoby zastosowania
broni palnej podczas
prowadzenia działań
wojennych w XV w.

(1315 r.), bitwy pod
Dornbach (1499 r.),
odsieczy Pragi przez
wojska Jana Žižki
(1420 r.)
– przedstawia przebieg wojen Szwajcarów o zachowanie
suwerenności i
wpływ tych konfliktów na sposób prowadzenia działań
wojennych w nowożytnej Europie
– wyjaśnia, na czym
polega symbolika
postaci Winkelrieda.

