
Klasa 6 

Karta pracy z historii nr 1 – Narodziny nowożytnego świata 

Miesiąc: wrzesień-październik 

 

 

 Tematyka (temat z 

podręcznika) 

Wymagania Sposób i data 

sprawdzenia 

wiadomości 

1. Wielkie odkrycia 

geograficzne. 

– przyczyny wielkich odkryć 

geograficznych 

– wyprawy odkrywcze Krzysztofa 

Kolumba, Ameriga Vespucciego, 

Bartłomieja Diaza, Vasco da Gamy, 

Ferdynanda Magellana 

– budowa okrętów i przyrządy 

nawigacyjne używane na przełomie XV 

i XVI wieku 

– znaczenie terminów: karawany, 

tubylcy, kompas, astrolabium, karawela, 

wielkie odkrycia geograficzne 

 

2. Skutki odkryć 

geograficznych. 

– Ameryka przed przybyciem 

Europejczyków 

– Majowie i ich osiągnięcia 

– cywilizacja Azteków 

– imperium Inków i ich osiągnięcia 

– podbój Nowego Świata i wyniszczenie 

cywilizacji prekolumbijskich 

– działalność konkwistadorów: Hernána 

Corteza i Francisca Pizarra 

– powstanie kolonii w Ameryce 

– skutki wielkich odkryć geograficznych 

dla mieszkańców Europy 

– znaczenie terminów: cywilizacje 

prekolumbijskie, Majowie, Aztekowie, 

Inkowie, konkwistador, kolonia, 

plantacja 

 

3. Renesans – narodziny 

nowej epoki. 

– humanistyczna wizja świata 

– powrót do antycznych wzorców 

– narodziny renesansu 

– Leonardo da Vinci jako człowiek 

wszechstronny 

– Erazm z Rotterdamu jako przykład 

humanisty 

– dokonania Mikołaja Kopernika 

– Jan Gutenberg i przełomowe znaczenie 

wynalezienia druku 

– znaczenie terminów: humanizm, antyk, 

renesans (odrodzenie), druk, zecer, 

introligator 

 

4. Kultura renesansu w – sztuka renesansowa i jej cechy  



Europie. charakterystyczne 

– Włochy jako kolebka renesansu 

– artyści renesansowi: Leonardo da Vinci, 

Michał Anioł i Rafael Santi oraz ich 

największe dzieła 

– katedra Santa Maria del Fiore jako 

przykład architektury renesansu 

– znaczenie terminów: mecenat, fresk, 

pieta, arkada, krużganek, attyka, 

latarnia, kopuła 

5. Reformacja czas 

wielkich zmian. 

– przejawy kryzysu w Kościele 

katolickim na przełomie XV i XVI wieku 

– wystąpienie Marcina Lutra 

– rozwój reformacji 

– narodziny kalwinizmu i Kościoła 

anglikańskiego 

– pokój w Augsburgu 

– skutki reformacji w polityce, edukacji i 

kulturze 

– znaczenie terminów: odpust, teologia, 

reforma, reformacja, celibat, luteranizm, 

kalwinizm, anglikanizm, protestantyzm, 

zbór, pastor 

 

6. Kontrreformacja. – zwołanie soboru trydenckiego 

– reformy Kościoła katolickiego 

– zakon jezuitów i jego działalność 

– wojna trzydziestoletnia i pokój 

westfalski między katolikami, luteranami 

oraz kalwinistami 

– znaczenie terminów: sobór, heretyk, 

seminarium duchowne, indeks ksiąg 

zakazanych, inkwizycja, kontrreformacja, 

Towarzystwo Jezusowe (jezuici), 

kolegium, nuncjusz, kalendarz 

gregoriański 

 

7. Powtórzenie 

wiadomości. 

Powtórzenie wiadomości z karty pracy nr 

6. 

 

8. Sprawdzian 

wiadomości. 

Sprawdzian wiadomości z karty pracy nr 

6. 

 

 


