
KLASA V 
 

Dział I Początek wieków średnich  

1.Potrafię podać daty , przyczyny i skutki upadku Cesarstwa Rzymskiego . 

2.Potrafię opisać Mieszka I oraz jego dokonania dla Polski 

3.Potrafie opisać Bolesława Chrobrego oraz jego dokonania dla Polski  

 

Dział II Życie w państwie pierwszych Piastów  

1. Potrafię wymienić  prawa i obowiązki władcy  

2.Potrafię opisać życie ludzie w grodzie i na  podgrodziu  

3. Potrafię wymień wpływ zakonników na rozwój piśmiennictwa w Polsce  

 

Dział III Polska i jej mieszkańcy u schyłku średniowiecza  

1. Potrafię opisać Kazimierza Wielkiego  oraz jego dokonania dla Polski 

2. Potrafię opisać  życie ludzi w średniowiecznym  mieście 

3.Potrafię wymienić elementy obronne miasta  

4.Potrafię wymienić  grupy społeczne średniowiecznego miasta oraz zajęcia  

5. Potrafię  opisać życie chłopa na wsi oraz jego powinności wobec pana  

 

Dział IV W czasach Pierwszych Jagiellonów . 

1.Potrafie opisać kim byli Krzyżacy 

2. Wymieniam przyczynę , datę oraz skutek sprowadzenia krzyżaków do Polski  

3. Potrafię opisać Jadwigę Andegaweńską oraz jej dokonania dla Polski . 

4.Potrafie opisać przyczyny i skutki zawarcia unii  polsko - litewskiej  

4. Wiem kim był Władysław Jagiełło oraz jaką prowadził politykę  

5. Potrafię wyjaśnić pojęcia : spichlerz , spław rzeczny , flisacy , szkuta , unia personalna , 

gotyk , barok . 

 

Dział V Nowa epoka , nowy świat  

1,Potrafię opisać przyczyny , daty i skutki wielkich odkryć geograficznych  

2. Potrafię wymienić wybitne postaci związane z odkryciami geograficznymi : 

a. Krzysztof Kolumb 

b. Vasco da Gama  

c. Ferdynand  Magellan 

2. Potrafię opisać epokę renesans  

3. Potrafię wymienić wybitne postaci renesansu  oraz ich wkład dla ludzkości : 

a. Mikołaj Kopernik  

b. Leonardo da Vinci 

c. Michał Anioł  

d. Jan Gutenberg 

 

Dział VI W Rzeczpospolitej szlacheckiej  

1. Wiem kim była warstwa -szlachta  

2. Potrafię  wymienić przywileje  i obowiązki szlachty  

3. Potrafię opisać życie chłopów i szlachty na folwarku szlacheckim  

4. Potrafię opisać na czym polegała wolna elekcja  

5. Potrafię opisać przyczyny , daty i skutki potopu szwedzkiego  

6. Potrafię opisać datę , znaczenie i przebieg odsieczy wiedeńskiej  

7. Wymieniam nazwiska związane z wojnami XVII wiecznymi : 

a. Jan Sobieski  

b. Stefan Czarniecki 

c. Augustyn Kordecki  

8. Potrafię podać przyczyny i skutki upadku Polski . 


