
Rok szkolny 2021/2022   

OGÓLNE  WYMAGANIA  Z  HISTORII – KL. VI 

 

Uczeń: 
- opisuje średniowieczne wyobrażenia o Ziemi 

- podaje dokładnie przyczyny wypraw żeglarskich, najważniejsze wyprawy przełomu XV 

 i XVIw. oraz ich organizatorów 

- przedstawia skutki odkryć geograficznych 

- podaje cechy charakterystyczne epoki renesansu, najważniejszych przedstawicieli oraz 

najwybitniejsze dzieła 

- zna okoliczności i następstwa wynalezienia druku 

- umie wyjaśnić przyczyny zaistnienia reformacji w Europie oraz jej następstwa, zna ogólne 

poglądy głoszone przez Marcina Lutra 

- wyjaśnia pojęcie „kontrreformacja”, zna różne metody walki z reformacją, opisuje 

postanowienia soboru trydenckiego oraz działalność jezuitów 

- opisuje, na czym polegała demokracja szlachecka w Polsce, zna prawa, obowiązki  

i przywileje szlacheckie 

- przedstawia okoliczności objęcia rządów w Polsce przez przedstawicieli dynastii Wazów 

- zna najważniejsze przyczyny i skutki wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVIIw. 

ze Szwecją, najważniejsze bitwy oraz dowódców 

- zna pojęcia „husarz”, „husaria” 

- wyjaśnia, kim byli Kozacy oraz przedstawia przyczyny wybuchu powstania na Ukrainie, 

jego przebieg oraz skutki 

- omawia przyczyny wojen polsko – tureckich w XVIIw., ich skutki, podaje istotne 

informacje związane z odsieczą wiedeńską oraz jej bohaterem Janem III Sobieskim 

- wymienia skutki wojen toczonych przez Rzeczpospolitą w XVIIw. 

- zna cechy charakterystyczne stylu barokowego 

- wie, kim byli Sarmaci, opowiada o ich obyczajach i stylu bycia 

- charakteryzuje monarchię absolutną na przykładzie rządów Ludwika XIV we Francji 

- charakteryzuje monarchię parlamentarną w Anglii, wskazuje funkcjonujące w tym systemie 

organy władzy 

- podaje najważniejsze informacje dotyczące epoki oświecenia – ideologia, wybitni 

myśliciele, dokonania naukowe, trójpodział władzy wprowadzony przez Monteskiusza 

- opisuje Rosję, Austrię i Prusy w XVIII w. 

- zna okoliczności powstania Stanów Zjednoczonych, ustrój polityczny państwa oraz wkład 

Polaków w walkę o niepodległość USA 

- wymienia działania Stanisława Augusta Poniatowskiego w ramach procesu wzmacniania 

państwa 

- zna daty i okoliczności rozbiorów Polski 

- podaje przykłady zasług ostatniego króla dla rozwoju kultury polskiej 

- wymienia reformy Sejmu Wielkiego, podaje najważniejsze informacje dotyczące 

Konstytucji 3 maja 

- przedstawia istotne informacje związane z wojną w obronie Konstytucji 3 maja 

- opisuje przebieg powstania kościuszkowskiego, charakteryzuje postać Tadeusza Kościuszki 

- przedstawia okoliczności, przebieg oraz osiągnięcia rewolucji francuskiej, rozumie 

znaczenie uchwalenia Deklaracji praw człowieka i obywatela 

- zna pojęcie „republika”, podaje okoliczności wprowadzenia republiki we Francji 



- opisuje epokę napoleońską, zna wojny prowadzone przez Napoleona, wymienia 

najważniejsze reformy wprowadzone w państwie przez Napoleona oraz okoliczności jego 

wyboru na cesarza Francuzów 

- omawia przebieg wyprawy Napoleona na Rosję 

- zna datę i okoliczności powstania Legionów Polskich we Włoszech oraz opisuje udział 

legionistów w wojnach napoleońskich 

- zna okoliczności powstania oraz pierwotny tytuł „Mazurka Dąbrowskiego” 

- zna okoliczności powstania i upadku Księstwa Warszawskiego, zasady jego funkcjonowania 

oraz najważniejsze prawa zawarte w Konstytucji Księstwa. 


