
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 

Zagadnienia  Wymagania na poszczególne oceny 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

II. Czasy rycerskie 

1. Od dru-

żyny ksią-

żęcej do 

rycerstwa 

1. Europa Za-
chodnia na 
początku śre-
dniowiecza 
2. Armia Fran-
ków 
3. Drużyny 
książęce w 
Polsce 
4. Początki 
rycerstwa w 
Europie Za-
chodniej i Pol-
sce 

Uczeń: 
– wyjaśnia znaczenie 
terminów: rycer-
stwo, drużyna  
– omawia rolę po-
staci: Mieszka I, Ka-
rola Wielkiego 
– zna datę bitwy pod 
Cedynią (972 r.) 
– przedstawia orga-
nizację wojsk w pań-
stwie piastowskim. 
 

Uczeń: 
– wyjaśnia znaczenie 
terminów: pancerni, 
pospolite ruszenie 
– omawia rolę po-
staci Karola Młota 
– zna datę bitwy pod 
Poitiers (732 r.) 
– przedstawia zna-
czenie bitwy pod 
Poitiers 
– opisuje zmiany 
wprowadzone w 
armii frankijskiej w 
czasach panowania 
Karola Wielkiego 
– prezentuje rolę, 
organizację i sposób 
finansowania druży-
ny Mieszka I 
– omawia przebieg i 
znaczenie bitwy pod 
Cedynią 

Uczeń: 
– wyjaśnia znaczenie 
terminów: tarczow-
nicy, legendy artu-
riańskie 
– przedstawia przy-
czyny i przejawy 
upadku znaczenia 
armii rzymskiej 
– omawia sytuację 
militarną w Europie 
Zachodniej na po-
czątku średniowie-
cza 
– prezentuje organi-
zację i sposób walki 
armii Franków 
– opisuje relacje 
między władcami 
piastowskimi a dru-
żynnikami 
– wymienia wady i 
zalety rezygnacji 

Uczeń: 
– opisuje proces 
rezygnacji z drużyny 
książęcej na zie-
miach polskich w 
średniowieczu 
– podaje przykłady 
wpływu symboliki 
przekazów arturiań-
skich na średnio-
wieczne legendy 
polskie 
– przedstawia zwią-
zek pomiędzy 
wprowadzeniem 
systemu lennego a 
zmianami w organi-
zacji średniowiecz-
nych armii. 

Uczeń:  
– ocenia walory 
militarne drużyny 
książęcej w pań-
stwie piastowskim. 
 
 
 



– tłumaczy, dlaczego 
władcy zrezygnowali 
ze stałych drużyn i 
nadawali ziemię w 
zamian za służbę 
wojskową. 

władców ze stałych 
drużyn na rzecz na-
dawania ziemi w 
zamian za służbę 
wojskową 
– omawia proces 
kształtowania się 
rycerstwa i znacze-
nie tego nowego 
stanu w monarchii 
polskiej  
– przytacza legendy 
arturiańskie. 

2. Etos ry-

cerski 

1. Kształtowa-
nie się rycer-
stwa 
2. Wyprawy 
krzyżowe i 
zakony rycer-
skie 
3. Herby i tur-
nieje 
4. Rycerstwo w 
kulturze 

Uczeń: 
– wyjaśnia znaczenie 
terminów: herb, 
turniej, kultura ry-
cerska 
– zna daty: I wypra-
wy krzyżowej (1096–
1099 r.), IV wyprawy 
krzyżowej (1202–
1204 r.), zdobycia 
Akki przez wojska 
tureckie (1291 r.) 
– wyszczególnia 
elementy obyczajo-
wości rycerskiej 
– wymienia cnoty 
rycerskie. 

Uczeń: 
– wyjaśnia znaczenie 
terminów: etos ry-
cerski, zakon rycer-
ski 
– omawia rolę po-
staci Urbana II 
– zna daty: zdobycia 
Jerozolimy i utwo-
rzenia Królestwa 
Jerozolimskiego 
(1099 r.), utworzenia 
zakonu krzyżackiego 
(1191 r.), upadku 
cesarstwa łacińskie-
go (1261 r.) 
– wymienia cechy 

Uczeń: 
– omawia rolę po-
staci: Gotfryda z 
Bouillon, Saladyna 
– zna daty: wezwa-
nia chrześcijan przez 
Urbana II do rozpo-
częcia krucjat (1095 
r.), II wyprawy krzy-
żowej (1147–1149 
r.), III wyprawy krzy-
żowej (1189–1192 
r.), V wyprawy krzy-
żowej (1217–1221 
r.), VI wyprawy krzy-
żowej (1248–1254 
r.), VII wyprawy 

Uczeń: 
– omawia rolę po-
staci: Konrada III, 
Ludwika VII, Fryde-
ryka Barbarossy, 
Filipa II Augusta, 
Ryszarda Lwie Serce, 
Baldwina I, Frydery-
ka II Hohenstaufa, 
Ludwika IX Świętego 
– przedstawia i oce-
nia znaczenie wy-
praw krzyżowych 
dla Europy  
– porównuje turnie-
jowe i bitewne wy-
posażenie rycerzy. 

Uczeń: 
– ocenia wpływ 
wypraw krzyżo-
wych na kształto-
wanie się rycer-
stwa europejskie-
go  
– omawia i ocenia 
wpływ średnio-
wiecznego etosu 
rycerskiego na 
obyczajowość i 
kulturę w następ-
nych epokach. 



 charakterystyczne 
etosu rycerskiego 
– analizuje elementy 
obyczajowości rycer-
skiej w średniowie-
czu 
– tłumaczy, jaką rolę 
odgrywały w śre-
dniowieczu zamki 
rycerskie. 

krzyżowej (1270 r.) 
– przedstawia pro-
ces kształtowania się 
rycerstwa 
– podaje przykłady 
nieprzestrzegania 
etosu rycerskiego w 
średniowieczu 
– prezentuje etapy i 
skutki wypraw krzy-
żowych 
– analizuje zmiany 
uzbrojenia rycerstwa 
w średniowieczu. 

 

3. Wojny 

sprawie-

dliwe i nie-

sprawie-

dliwe 

1. Początki 
polskiego ry-
cerstwa 
2. Konflikt z 
zakonem krzy-
żackim 
3. Sobór w 
Konstancji 
4. Klęska zako-
nu krzyżackie-
go 

Uczeń: 
– omawia rolę po-
staci Konrada Ma-
zowieckiego 
– zna daty: sprowa-
dzenia Krzyżaków do 
Polski (1226 r.), 
wielkiej wojny z za-
konem krzyżackim 
(1409–1411 r.), bi-
twy pod Grunwal-
dem (15 lipca 1410 
r.), wojny trzynasto-
letniej (1454–1466 
r.), hołdu pruskiego 
(1525 r.) 

Uczeń: 
– wyjaśnia znaczenie 
terminów: wojna 
sprawiedliwa, wojna 
niesprawiedliwa 
– omawia rolę po-
staci: Władysława 
Łokietka, Kazimierza 
Wielkiego, Włady-
sława Jagiełły, Kazi-
mierza Jagiellończy-
ka, Zygmunta I Sta-
rego, Albrechta Ho-
henzollerna 
– zna daty: zajęcia 
Pomorza Gdańskie-

Uczeń: 
– omawia rolę po-
staci: Zawiszy Czar-
nego z Garbowa, 
Pawła Włodkowica 
– zna daty: soboru w 
Konstancji (1414–
1418 r.), powstania 
antykrzyżackiego w 
Prusach (1454 r.), 
bitwy pod Chojni-
cami (1454 r.), 
ostatniej wojny z 
Krzyżakami (1519–
1521 r.) 
– wskazuje na mapie 

Uczeń: 
– zna datę utworze-
nia Związku Pruskie-
go (1440 r.) 
– wyjaśnia znacze-
nie poglądów reli-
gijnych i politycz-
nych dla definiowa-
nia wojen: sprawie-
dliwych i niespra-
wiedliwych w śre-
dniowieczu 
– ocenia, czy wojna 
może być sprawie-
dliwa, i uzasadnia 
swoją opinię. 

Uczeń: 
– ocenia poglądy 
Pawła Włodkowica 
na temat przyczyn 
i sposobu prowa-
dzenia wojen  
– ocenia znaczenie 
dla sporu polsko-
krzyżackiego: bi-
twy pod Płowcami, 
bitwy pod Grun-
waldem, wystą-
pienia Pawła 
Włodkowica na 
soborze w Kon-
stancji. 



– opisuje okoliczno-
ści sprowadzenia 
Krzyżaków do Polski. 
 

go przez Krzyżaków 
(1308–1309 r.), bi-
twy pod Płowcami 
(1331 r.), pokoju w 
Kaliszu (1343 r.), I 
pokoju toruńskiego 
(1411 r.), II pokoju 
toruńskiego (1466 r.) 
– prezentuje przy-
czyny, przebieg i 
skutki wojen polsko-
krzyżackich toczo-
nych w czasach pa-
nowania ostatnich 
Piastów 
– przedstawia prze-
bieg i skutki wielkiej 
wojny z zakonem 
krzyżackim 
– podaje okoliczno-
ści sekularyzacji za-
konu krzyżackiego. 
 
 

kierunki działań 
wojsk polsko-
litewskich i krzyżac-
kich w czasie wielkiej 
wojny z zakonem 
oraz zmiany teryto-
rialne będące na-
stępstwami zawarcia 
I pokoju toruńskiego 
– przedstawia pro-
ces kształtowania się 
średniowiecznego 
rycerstwa polskiego 
– opisuje przebieg  
bitwy pod Grunwal-
dem 
– przybliża postawy 
posłów polskich w 
trakcie soboru w 
Konstancji 
– prezentuje przy-
czyny, przebieg i 
skutki wojny trzyna-
stoletniej. 

  

4. Koniec 

epoki ry-

cerstwa 

1. Wojna stu-
letnia 
2. Zmierzch 
rycerstwa 
3. Początki 
broni palnej 

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

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

Uczeń: 
– omawia rolę po-
staci: Filipa VI, 
Edwarda III, Karola 
VII, Zygmunta Luk-
semburskiego, Jana 

Uczeń: 
– omawia rolę po-
staci Arnolda von 
Winkelrieda 
– zna daty: bitwy 
pod Morgarten 

Uczeń: 
– ocenia militarne 
skutki zastosowa-
nia broni palnej. 



r.) 
– omawia przyczyny 
i skutki wojny stu-
letniej. 
 

pod Azincourt (1415 
r.) 
– wyjaśnia, dlaczego 
bitwy: pod Crécy i 
Azincourt oznaczały 
koniec epoki rycer-
stwa  
– przedstawia wpływ 
Joanny d’Arc na 
przebieg wojny stu-
letniej 
– wskazuje okolicz-
ności wprowadzenia 
broni palnej  
– prezentuje zmiany 
organizacji armii 
europejskich w XV 
w. 
 

Žižki 
– zna daty: spalenia 
Joanny d’Arc na sto-
sie (1431 r.), utwo-
rzenia Konfederacji 
Szwajcarskiej (1291 
r.), bitwy pod Lipa-
nami (1434 r.) 
– charakteryzuje 
technikę wojenną 
stosowaną przez 
wojska husyckie 
– wyjaśnia, jakie 
znaczenie miało wy-
korzystywanie przez 
husytów wozów 
bojowych 
– przedstawia spo-
soby 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 prze-
bieg wojen Szwajca-
rów o zachowanie 
suwerenności i 
wpływ tych konflik-
tów na sposób pro-
wadzenia działań 
wojennych w nowo-
żytnej Europie 
– wyjaśnia, na czym 
polega symbolika 
postaci Winkelrieda. 
 

 


