
Temat lekcji:  XVII wiek – wiek wojen 

Na lekcji dowiesz się: 

 z jakimi państwami Polska prowadziła wojny w XVII wieku 

 dlaczego Stefan Czarniecki, Jan III Sobieski i Augustyn Kordecki  są 

ważnymi postaciami w historii Polski 

 

1.  Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Przypomnij sobie jakie lata obejmuje XVII wiek ( w którym roku się 

zaczyna i kończy – możesz skorzystać z pomocy na str.31 podręcznika) 

3. Wojny ze Szwecją 

 Przeczytaj I rozdział w podręczniku „Wojny ze Szwecją” i przepisz 

do zeszytu poniższe zdania uzupełniając brakujące informacje 

Od początku XVII wieku Polska toczyła wojny ze ……………. Oba państwa 

dążyły do uzyskania przewagi na …………….  ………………., aby czerpać zyski 

z handlu portowego 

 Ważną bitwą tego okresu była bitwa pod Kircholmem w 1605 r. – 

obejrzyj ilustrację na str. 80 i przeczytaj opis  bitwy. 

 W II połowie XVII wieku Szwedzi znowu zaatakowali Polskę – 

przeczytaj rozdział „Potop szwedzki”  oraz obejrzyj ilustracje w 

ramce na str. 81 i przepisz do zeszytu poniższe zdania uzupełniając 

brakujące informacje: 

Najazd Szwedów na Polskę w latach 1655-1660 nazywamy ……….   

…………….Wybitnym wodzem, który walczył z wojskami szwedzkimi 

był Stefan ………. Szczególne znaczenie dla Polaków miała obrona 

………….. …………….  i postawa przeora klasztoru Augustyna …………. 

 

Dla chętnych: możesz obejrzeć film 

https://www.youtube.com/watch?v=QG30Y7i9tfI 

 

4. Wojny z Turcją 

 Przeczytaj rozdział „Wojny z Turcją” i przepisz do zeszytu poniższe 

zdania uzupełniając brakujące informacje: 

https://www.youtube.com/watch?v=QG30Y7i9tfI


W 1683 r. król Jan ……. …….. odniósł wielkie zwycięstwo nad 

Turkami w bitwie pod …………………  Szczególnie wsławiła się polska 

jazda zwana ………….. 

5. Skutki wojen w XVII wieku. 

 Przeczytaj rozdział „Skutki wojen w XVII wieku” i zastanów się 

dlaczego wojny, które toczyła Polska z innymi państwami były 

niekorzystne dla naszego kraju. 

6. Podsumowanie 

 Przeczytaj „To już wiem”  na str. 84 i wykonaj ćw, 2 i 4 w zeszycie 

ćwiczeń na str. 50-51 
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