
Konspekt lekcji historii kl. IVa 

Temat: XVII wiek – stulecie wojen. 

1. Treści programowe: 

• postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej. Uczeń 

sytuuje w czasie i opowiada o bohaterach wojen XVII wieku: przeorze Augustynie Kordeckim, hetmanie 

Stefanie Czarnieckim i królu Janie III Sobieskim. 

2. Cele operacyjne 

Po lekcji uczeń: 

• opowiada o potopie szwedzkim i rola Stefana Czarnieckiego 

 opowiada o obronie Jasnej Góry i roli przeora Augustyna Kordeckiego 

  opowiada  o królu Janie III Sobieskim i jego zwycięstwach nad Turkami 

 omawia rolę husarii w polskich sukcesach militarnych 

 zna  znaczenie terminów: potop szwedzki, husaria, wielki wezyr, odsiecz, epidemia 

3. Metody nauczania: 

• rozmowa nauczająca 

• praca z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń („Wczoraj i dziś” wyd. Nowa Era) 

• praca z prezentacją multimedialną 

4. Formy pracy: 

• indywidualna 

• praca pod kierunkiem nauczyciela 

5. Przebieg lekcji: 

A. Część wstępna – czynności porządkowo – organizacyjne, przedstawienie celów lekcji, zapisanie tematu i 

punktów do zeszytu. 

Temat: XVII wiek – stulecie wojen. 

1. Przyczyny wojem Polski ze Szwecją w XVII w. 

2. „Potop szwedzki” 1655-1660 r. – obrona Jasnej Góry. 

3. Przyczyny i przebieg wojen z Turcją w XVII w. – „odsiecz wiedeńska” Jana III Sobieskiego. 

4. Skutki wojen XVII wieku dla  ziem polskich. 

B. Część zasadnicza  

a) wykład – nauczyciel opowiada uczniom o przyczynach, przebiegu i skutkach wojen Polski ze Szwecją i 

Turcją w XVII wieku. 



b) praca indywidualna – uczniowie czytają tekst na s. 80 -84 podręcznika, a następnie odpowiadają na 

pytania nauczyciela do zeszytu: 

1. Dlaczego najazd Szwedów w latach 1655-1660 r. nazywamy „potopem szwedzkim”? 

2. Wymień 3 sutki wojen dla ziem polskich w XVII w.? 

c) oglądnięcie prezentacji multimedialnych na stronie epodreczniki.pl – „Potop szwedzki” i „Jan III Sobieski 

pod Wiedniem” 

c) następnie proszę o rozwiązanie zadań  1,2,3,4,5,6,7 i 8 z zeszytu ćwiczeń str.50-52. (obowiązkowo do środy - 

14.04.2020 r. Na ten adres podany poniżej proszę odesłać rozwiązania z zeszytu ćwiczeń w formie zdjęć.  

Kontakt na adres służbowy e-mail: daniel.sekowski@sp8sanok.pl  
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