ROZDZIAŁ V: RZECZPOSPOLITA W XVI WIEKU
Temat lekcji
1. Początki
demokracji
szlacheckiej

2. Rozwój
gospodarczy
Polski

Wymagania podstawowe
Uczeń:
• poprawnie posługuje się terminami: szlachta, magnaci, szlachta zagrodowa, gołota, senat,
sejmik, poseł, instrukcje poselskie, sejm walny, izba poselska, marszałek, konstytucje
sejmowe, veto, kanclerz, podskarbi, hetman, ruch egzekucyjny, królewszczyzny, wojsko
kwarciane
• omawia najważniejsze przywileje szlacheckie
• charakteryzuje różnorodność stanu szlacheckiego
• wymienia trzy stany sejmujące
• przedstawia etapy kształtowania się ustroju demokracji szlacheckiej
• wyjaśnia, czym była egzekucja praw i dóbr

• poprawnie posługuje się terminami: folwark, pańszczyzna
• wymienia produkty eksportowane z Polski w XV–XVII w.
• podaje nazwy towarów importowanych do Polski w XV–XVII w.
• wskazuje na mapie główne ośrodki handlowe na ziemiach polskich
• wyjaśnia znaczenie Gdańska dla wymiany towarowej między Polską a Europą Zachodnią
• omawia funkcjonowanie folwarku pańszczyźnianego
3. Czasy Zygmunta • podaje lata wydarzeń: 1515 r. – układ z Habsburgami, 1525 r. – hołd pruski
• wskazuje na mapie państwa, w których na przełomie XV i XVI w. władzę sprawowali
Starego
Jagiellonowie
• lokalizuje na mapie kraje, z którymi Rzeczpospolita prowadziła wojny za panowania
Zygmunta Starego
• charakteryzuje sytuację międzynarodową Polski za panowania Zygmunta Starego
• wyjaśnia przyczyny i przebieg ostatniego konfliktu zbrojnego z zakonem krzyżackim
• podaje najważniejsze wydarzenia z wojny z Moskwą
4. Rzeczpospolita
• podaje lata wydarzeń: 1563–1570 – wojna o Inflanty, 1569 – unia lubelska, 1572
– bezpotomna śmierć Zygmunta Augusta
Obojga Narodów
• poprawnie posługuje się terminami: unia realna i unia personalna
• wskazuje na mapie Carstwo Rosyjskie, ziemie włączone na mocy unii lubelskiej do
Korony
• wymienia postanowienia unii lubelskiej
• wyjaśnia przyczyny i skutki zawarcia unii w Lublinie
• lokalizuje na mapie tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziemie Korony
5. Kultura
• przedstawia dokonania postaci: Mikołaja Kopernika, Macieja z Miechowa,
polskiego
Marcina Kromera, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Szymona Szymonowica,
odrodzenia
Andrzeja Frycza Modrzewskiego
• uzasadnia, dlaczego XVI w. w Polsce nazywa się złotym wiekiem
• wskazuje wpływy włoskiego renesansu na kulturę polską
• wymienia przykładowe dzieła sztuki renesansowej w Polsce
• omawia rozwój szkolnictwa w czasach odrodzenia

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
• przedstawia genezę stanu szlacheckiego
• ocenia znaczenie przywilejów szlacheckich
• omawia pozycję gospodarczą i polityczną szlachty polskiej w XVI w.
• wyjaśnia zasady działalności ruchu egzekucyjnego
• porównuje sytuację polityczną i majątkową
średniej szlachty z pozycją gołoty
• przedstawia funkcjonowanie sejmu walnego
• wyjaśnia, czym było wojsko kwarciane
• charakteryzuje przebieg obrad sejmiku szlacheckiego
• wymienia przyczyny rozwoju folwarków pańszczyźnianych
• charakteryzuje pozycję gospodarczą Gdańska oraz jego mieszkańców w XVI–XVII w.
• ocenia wpływ rozwoju gospodarczego Polski w XVI w. na poziom życia poszczególnych grup
społecznych
• omawia propozycje reform społeczno-gospodarczych Jana z Ludziska oraz arian
• wskazuje na mapie ziemie utracone w XVI w. przez Wielkie Księstwo Litewskie na rzecz
Moskwy
• ocenia znaczenie hołdu pruskiego dla sytuacji międzynarodowej Polski
• wyjaśnia przyczyny podpisania porozumienia jagiellońsko-habsburskiego w Wiedniu
• przedstawia przyczyny, przebieg i skutki konfliktu z Moskwą
• ocenia wpływ rządów Zygmunta Starego na umocnienie międzynarodowej pozycji
państwa polskiego
• wymienia przyczyny i skutki wojny o Inflanty
• przedstawia stanowisko zwolenników unii realnej Polski i Litwy
• podaje argumenty przeciwników zawarcia unii polsko-litewskiej
• charakteryzuje ustrój, podział administracyjny, obszar oraz zróżnicowanie narodowościowe
i religijne Rzeczypospolitej Obojga Narodów
• określa konsekwencje zawarcia unii lubelskiej
• ocenia panowanie Zygmunta Augusta
• wymienia przedstawicieli polskiego renesansu i omawia ich największe osiągnięcia
• wyjaśnia, w jaki sposób działalność królowej Bony przyczyniła się do rozwoju polskiej
gospodarki i kultury
• tłumaczy znaczenie ogłoszenia teorii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika i porównuje ją
z systemem geocentrycznym
• wskazuje renesansowe elementy krakowskiego Wawelu
• wymienia kolekcję arrasów Zygmunta Augusta jako przykład sztuki renesansowej
• omawia cechy architektury renesansu na przykładzie zabytków w Polsce
• charakteryzuje literaturę polskiego odrodzenia i jej znaczenie dla rozwoju języka
polskiego

6. Kraj wielu
wyznań

• podaje lata wydarzeń: 1570 r. – ugodaw Sandomierzu, 1573 r. – konfederacja warszawska,
1596 r. – unia brzeska, 1602 r. – założenie Akademii Rakowskiej
• przedstawia dokonania postaci: Jana Łaskiego, Faustyna Socyna, Piotra Skargi, Stanisława
Hozjusza
• poprawnie posługuje się terminami: bracia polscy, konfederacja, grekokatolicy
• wyjaśnia, kim byli arianie
• lokalizuje na mapie terytorialne rozmieszczenie wyznań w Rzeczypospolitej
• wskazuje tereny zamieszkałe przez katolików, prawosławnych, luteran, kalwinistów i arian

7. Pierwsi królowie • podaje lata wydarzeń: 1572 r. – śmierć Zygmunta Augusta, 1573 r. – pierwsza wolna elekcja,
elekcyjni
1575 r. – elekcja Stefana Batorego, 1577 r. – początek wojny o Inflanty, 1582 r. – rozejm w
Jamie Zapolskim
• przedstawia dokonania postaci: Jakuba Uchańskiego, Henryka Walezego, Anny Jagiellonki,
Stefana Batorego, Jana Zamoyskiego
• poprawnie posługuje się terminami: konfederacja, interreks, sejm konwokacyjny, sejm
elekcyjny, sejm koronacyjny, artykuły henrykowskie, pacta conventa, piechota wybraniecka
• wskazuje na mapie: Inflanty, Połock, Psków, Smoleńsk
• omawia okoliczności pierwszych wolnych elekcji

• wymienia grupy społeczne, które na terenach Rzeczypospolitej przyjmowały luteranizm i
kalwinizm
• wyjaśnia, dlaczego poglądy braci polskich zostały uznane za radykalne i były zwalczane
przez przedstawicieli innych wyznań
• omawia wkład arian w rozwój nauki i szkolnictwa
• przedstawia postanowienia ugody sandomierskiej i konfederacji warszawskiej
• tłumaczy, w jaki sposób reformacja wpłynęła na rozwój kultury polskiej
• charakteryzuje rozwój kontrreformacji w Polsce
• ocenia znaczenie konfederacji warszawskiej dla sytuacji protestantów w Rzeczypospolitej
• porównuje przebieg reformacji i kontrreformacji
w Europie Zachodniej z działalnością tych ruchów na ziemiach polskich
• wymienia pierwszych królów elekcyjnych i charakteryzuje ich panowanie
• omawia główne założenia artykułów henrykowskich oraz dokumentu pacta conventa
• ocenia rolę Jana Zamoyskiego w elekcji Stefana Batorego na króla Polski
• przedstawia znaczenie bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta
• określa wpływ pierwszych wolnych elekcji na ukształtowanie ustroju Rzeczypospolitej
• charakteryzuje przebieg i skutki wojny polsko-moskiewskiej o Inflanty
• ocenia panowanie Stefana Batorego

