
ZAKRES MATERIAŁU 

ETAP I KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII 2021-2022 

 

KLASA IV 

  I. Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o: 

1. księciu Mieszku i czeskiej Dobrawie – chrzcie Polski; 

2. Bolesławie Chrobrym – pierwszym królu – i zjeździe w Gnieźnie; 

3. ostatnim z Piastów – Kazimierzu Wielkim; 

4. królowej Jadwidze, Władysławie Jagielle 

…............................................. 

KLASY V-VIII 

1. Cywilizacje starożytne:  

a) koczowniczy a osiadły tryb życia - skutki rewolucji neolitycznej;  

b) cywilizacje Starożytnego Wschodu (Mezopotamii, Egiptu i Izraela) (…) 

3. Władza, społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy.  

a) państwo Franków;  

b) rozłam w Kościele w XI wieku oraz relacje pomiędzy władzą cesarską a papieską;  

c) system lenny i podziały społeczne w średniowieczu;  

d) życie średniowiecznego miasta i wsi;  

e) kultura rycerska;  

f) styl romański i styl gotycki;  

g) rola Kościoła w dziedzinie nauki, architektury, sztuki i życia codziennego.  

5. Polska w okresie wczesnopiastowskim. Uczeń: 

1. sytuuje w czasie i przestrzeni państwo pierwszych Piastów oraz przedstawia jego 

genezę; 

2. wyjaśnia okoliczności przyjęcia chrztu przez Piastów oraz następstwa kulturowe, społeczne i polityczne 

chrystianizacji Polski; 

(….......................) 

6. opisuje społeczeństwo Polski pierwszych Piastów. 

7. Polska w XIV i XV wieku. Uczeń: 

(…..........................) 

4. wyjaśnia przyczyny i ocenia następstwa unii Polski z Wielkim Księstwem Litewskim; 

5. charakteryzuje dokonania w dziedzinie polityki wewnętrznej i zagranicznej Jagiellonów w XV wieku; 

6. porządkuje i umieszcza w czasie najważniejsze wydarzenia związane z relacjami polsko-krzyżackimi w 

XIV i XV wieku; 

7. charakteryzuje rozwój monarchii stanowej i uprawnień stanu szlacheckiego (rozwój przywilejów 

szlacheckich do konstytucji nihil novi). 

8. Wielkie odkrycia geograficzne. Uczeń: 

1. wyjaśnia przyczyny i ocenia wpływ odkryć geograficznych na życie społeczno- -gospodarcze i kulturowe 

Europy oraz Nowego Świata; 

2. umieszcza w czasie i przestrzeni wyprawy Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana 

oraz sytuuje w przestrzeni posiadłości kolonialne Portugalii i Hiszpanii. 

(…...............................) 

 9. „Złoty wiek” w Polsce na tle europejskim. Uczeń: 

1. rozpoznaje charakterystyczne cechy renesansu europejskiego; rozpoznaje obiekty sztuki renesansowej na 

ziemiach polskich; 

(…........................................) 

 

MATERIAŁY: https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/historia  

https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/historia  (tematy wg rozpiski wyżej) 
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