
Scenariusz lekcji historii z wykorzystaniem technologii informacyjnej TIK 

 

Klasa II GIM 

Czas: 45 minut 

 

Temat: Wojny Rzeczypospolitej. Potop szwedzki.  

 Cele lekcji: 

1. zapoznanie uczniów z wojną polsko - szwedzką w II połowie XVII wieku, 

2. zapoznanie uczniów z terminem "potop szwedzki", II wojna północna 

3. wyjaśnienie związków przyczynowo - skutkowych, analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów 

historycznych. 

 Cele szczegółowe: 

W wyniku przeprowadzonej lekcji uczeń: 

1. przyczyny i znaczenie konfliktów polsko – szwedzkich w latach ubiegłych, 

2. potrafi wyjaśnić znaczenie pojęć: potop, "śluby lwowskie", wojna szarpana, podjazdowa, 

partyzancka, konsekwencje przyznania Prusom Książęcym całkowitej niezależności, 

3. zna daty: 1655, 1657, 1660, 

4. zna postacie: Zygmunt III Waza, Karol X Gustaw, Paweł Sapieha, Hieronim Radziejowski, Janusz 

Radziwiłł, Bogusław Radziwiłł, Stefan Czarniecki, Fryderyk Wilhelm I, Arwed Wittenberg, gen. 

Magnus de La Gardie,  

5. wskazać na mapie miejsca najważniejszych bitew potopu szwedzkiego i skutki ich zakończenia 

6. ocenić znaczenie obrony Jasnej Góry 

7. ocenić ugodę w Kiejdanach, 

8. potrafi: omówić przyczyny, przebieg i skutki potopu; scharakteryzować ewolucję postaw Polaków w 

trakcie wojny i wymienić przyczyny zmiany tych postaw, 

9. potrafi udowodnić, że wojny z sąsiadami za dynastii Wazów doprowadziły do pogłębienia się 

kryzysu państwa w XVII wieku 

 Metody dydaktyczne: 

1. pogadanka, wykład, praca pod kierunkiem, praca z mapą, praca z tekstem źródłowym, praca z 

podręcznikiem z wykorzystaniem tablicy interaktywnej z technologią informacyjną TIK; 

 Środki dydaktyczne: 

1. praca z podręcznikiem i mapą historyczną; 

2. praca z tekstem źródłowym; 

3. rozmowa nauczająca; 

4. wystąpienia uczniów; 

5. dyskusja; 

 Przebieg lekcji: 

Ogniwo 

lekcyjne + 

czas 

Czynności nauczyciela i uczniów Uwagi 

Czynności 

organizacyjno 

– porządkowe 

ok. 5 min 

1. Wzajemne powitanie. 

2. Sprawdzenie obecności. 

 

 

Rekapitulacja 

wtórna - 

ok.10 min 

1. Nauczyciel sprawdza wiedze uczniów z trzech ostatnich lekcji. Wybiera 

jednego ucznia,  który odpowiadają na ocenę. 

2. Nauczyciel zadaje pytania dotyczące ostatniej lekcji.  

 

Nawiązanie 

do nowych 

treści - ok. 5 

min 

1. Nauczyciel podaje temat lekcji, jeden z uczniów zapisuje go na tablicy. 

2. Uczniowie zapisują temat lekcji w zeszytach. 

3. Nauczyciel krótko wyjaśnia, czym będziemy się zajmować na dzisiejszej 

lekcji. 

 

Nowe treści - 1. Pogadanka nauczyciela z uczniami nawiązująca do poprzedniej lekcji. Nauczyciel 



ok. 25 min - Jakich królów elekcyjnych poznaliśmy? 

- Kiedy doszło do pierwszej wojny ze Szwedami? 

- Jakie były postanowienia pokoju westfalskiego wobec Szwecji? 

- Jak wyglądała I wojna północna między Rzeczpospolitą Obojga 

Narodów a Szwecją? 

2. Nauczyciel wraz z uczniami omawia sytuację Polski po objęciu tronu 

przez Zygmunta III Wazę - przedstawiciela szwedzkiej dynastii Wazów, 

który po detronizacji na tronie szwedzkim ogłasza inkorporację szwedzkich 

Inflant co prowadzi do wojny ze Szwecją.  

2. Pogadanka na temat przyczyn potopu szwedzkiego: 

- Dlaczego Szwecja chciała przejąć tereny nadbałtyckie? 

- Dlaczego szwedzkim żołnierzom tak bardzo zależało na wojnie? 

3. Analiza mapy "Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVIII wieku": 

- W jaki sposób zaatakowano Rzeczpospolitą Obojga Narodów? 

- Jak wyglądały siły wojsk Szwecji i Korony i Litwy? 

- W jaki sposób Karol X Gustaw dowiedział się o sytuacji wewnętrznej 

państwa polskiego? 

-Czym była ugoda w Kiejdanach? 

- Jakie miała postanowienia? 

- Jak nazywali się sygnatariusze ugody? 

4. Obrona Jasnej Góry i dalsze losy potopu szwedzkiego. Nauczyciel 

rozdaje karty pracy z tekstem źródłowym: 

- Dlaczego bitwa miała symboliczny charakter? 

- Do czego wzywała konfederacja w Tyszowcach? 

- Czym były "śluby lwowskie"? 

- Dlaczego Prusy Książęce opowiedziały się po stronie Szwecji? 

- Kto dowodził w bitwie o odbicie Warszawy? 

- Czego dotyczyły traktaty welawsko - bydgoskie? 

- W którym roku kończy się potop szwedzki i jak wyglądają 

postanowienia pokojowe? 

wskazuje na 

mapie ściennej 

położenie 

Rzeczypospolitej 

Obojga 

Narodów, 

Szwecji oraz 

poszczególnych 

bitew, a 

uczniowie 

odszukują na 

mapie w 

podręczniku. 

 

Po zakończeniu 

uzupełniania kart 

pracy, nauczyciel 

wybiera trzy 

pierwsze osoby, 

które otrzymają 

oceny z pracy na 

lekcji.   

Rekapitulacja 

pierwotna -

ok.3 min 

1. Nauczyciel wraz z uczniami ustala najważniejsze informacje z lekcji. 

2. Nauczyciel zapisuje krótką notatkę na tablicy, a uczniowie w zeszycie. 

 

Zadanie 

domowe - ok. 

2 min 

1. Nauczyciel podaje treść zadania domowego. 

Za pomocą tabelki wypisz wszystkie konflikty Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów w XVII, wpisując kolejno: strony konfliktu, bitwy + daty, 

postanowienia, postacie historyczne. 
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                                                                                         Sióstr Salezjanek im Jana Pawła II we Wrocławiu 

 

 


