Historia

grudzień

LICEUM klasa II
Program rozszerzony
II. Późne Średniowiecze (Polska i Europa)
Wymogi podstawy programowej:
6. Europa późnego średniowiecza.
Uczeń: 1) wyjaśnia przyczyny kryzysu idei władzy uniwersalnej w Europie późnego średniowiecza;
2) charakteryzuje przemiany społeczne i gospodarcze w Europie w późnym średniowieczu; 3)
opisuje zmiany na mapie politycznej Europy w XIV–XV w.; 4) charakteryzuje następstwa upadku
cesarstwa bizantyńskiego i ekspansji tureckiej dla Europy.
7. Polska w XIV–XV w.
Uczeń: 1) opisuje rozwój terytorialny państwa polskiego w XIV–XV w.; 2) charakteryzuje rozwój
monarchii stanowej w Polsce, uwzględniając strukturę społeczeństwa polskiego w późnym
średniowieczu i rozwój przywilejów szlacheckich; 3) wyjaśnia międzynarodowe i wewnętrzne
uwarunkowania związków Polski z Węgra mi i Litwą w XIV–XV w.; 4) charakteryzuje i ocenia
stosunki polsko-krzyżackie na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i kulturowej; 5) ocenia
panowanie Piastów w dziejach Polski; ocenia politykę dynastyczną Jagiellonów; 6) synchronizuje
wydarzenia z dziejów Polski i Europy w XIV–XV w.
8. Kultura średniowiecza.
Uczeń: 1) wyjaśnia uniwersalny charakter kultury średniowiecznej; 2) ocenia znaczenie włączenia
ziem polskich do cywilizacyjnego kręgu świata zachodniego (łacińskiego); 3) identyfikuje
dokonania kultury okresu średniowiecza w zakresie piśmiennictwa, prawa, filozofii, architektury i
sztuki, z uwzględnieniem kultury polskiego średniowiecza.

Najważniejsze zagadnienia:
1. Zmiany w relacjach Kościół-państwo w Europie późnośredniowiecznej
2. Przemiany ekonomiczne prowadzące do powstawania zaczątków gospodarki kapitalistycznej.
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3. Następstwa ekspansji tureckiej dla Europy w XIV i XV w.
4. Zmiany w strukturze narodowościowej i wyznaniowej Polski w XIV w.
5. Skutki zawarcia unii polsko-litewskiej dla sytuacji obu państw i ich polityki zewnętrznej
6. Główne osiągnięcia kultury europejskiej (szeroko rozumianej) epoki Średniowiecza.

Zadania do wykonania:
1. Omów zmiany zachodzące w sytuacji wewnętrznej i znaczeniu w Europie wybranego państwa.
2. Wzrost znaczenia politycznego i gospodarczego Królestwa Polskiego w ciągu XIV i XV w. przyczyny i ocena zjawiska.

Wiem, co trzeba
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