Kalendarium powtórek do egzaminu – historia
L.p.
1.

Miesiąc
Grudzień

Zagadnienie
Czas w historii

Styczeń

Życie najdawniejszych
ludzi
Pierwsze cywilizacje

2.
3.

4.

5.

Grecja i Rzym –
osiągnięcia kultury
(ferie)

6.

7.

Narodziny
chrześcijaństwa
Europa średniowieczna

Luty

Polska Piastów

8.

Polska Jagiellonów

9.

Europa XV-XVII
wieku – cz.1

10.

Europa XV-XVII
wieku – cz.2

11.

12.

Marzec

Rzeczpospolita
szlachecka w XVI i
XVII w.
Przełom oświeceniowy
w Europie i na świecie

Treści
-podział na epoki, ery, tysiąclecia, wieki
-sposoby liczenia czasu
-paleolit i neolit (rewolucja neolityczna)
-pierwsi ludzie (Australopitek itd.)
-Egipcjanie i ich dorobek (piramidy,
hieroglify, sieć irygacyjna, wierzenia)
-Sumerowie
-Izrael (Ziemia Obiecana, judaizm, wątki
biblijne)
-ważne postacie
-osiągnięcia cywilizacyjne (demokracja,
republika, mitologia, architektura...)
-cechy religii
-dzieje pierwszych chrześcijan
-uznanie za religię panującą
-Bizancjum (daty istnienia, kultura, religia)
-Arabowie (cechy islamu)
-Karol Wielki
-krucjaty
-kolejni monarchowie
-ważne daty (966,972,100,1025,1038,1076,
1102,1138,1146,1226,1241,1295,1306,1309,
1320,1331,1343,1370
-państwo średniowieczne (stany; podział
mieszczaństwa; podatki: danina, dziesięcina,
świętopietrze; gospodarka: trójpolówka,
czynsz, lokacja); kultura: styl romański i
gotycki
-kolejni monarchowie
-przywileje szlacheckie
-konflikt z Krzyżakami
-3 unie z Litwą
-renesans w Polsce
-wielkie odkrycie geograficzne (odkrywcy,
lądy, daty)
-renesans włoski (cechy, twórcy: Leonardo
da Vinci, Rafael Santi, Michał Anioł)
-reformacja w Europie (luteranizm,
kalwinizm, anglikanizm, arianie)
-barok (pojęcie, daty graniczne, główne
cechy, 3 twórcy)
-absolutyzm (Francja, Rosja) – po 3 cechy
-sarmatyzm
-kraj wielu kultur i religii
-powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej (rok, konstytucja)
-rewolucja we Francji (rok, przyczyny,
skutki, Robespierre i Ludwik XVI)

13.
14.

Upadek
Rzeczpospolitej
Wiek XIX

15.

Polacy pod zaborami

16.

Kwiecień

-próby ratowania Rzeczpospolitej w XVIIIw.
-rozbiory Polski
-Napoleon i jego podboje
-kongres wiedeński i jego zasady
-Wiosna Ludów w Europie
-Legiony Polskie we Włoszech
-powstania (listopadowe, krakowskie z
rabacją, wiosna Ludów, styczniowe)
-postawa zaborców (rusyfikacja,
germanizacja, autonomia)
-postawa Polaków wobec zaborców)

Ćwiczenia
podsumowujące

Zainteresowanych powtórkami zapraszam na kółko w każdą środę lub piątek na godz.
14.15. Będziemy omawiać trudniejsze zagadnienia i rozwiązywać zadania testowe pod kątem
egzaminu. Proszę o zapisanie się na listę i wybór jednego z powyższych terminów.
Zaczynamy w środę 8 grudnia.
Na początku każdego miesiąca na lekcji historii będzie kartkówka z treści, które
powinniście powtórzyć w poprzednim miesiącu.
Ewa Brzeźny

Plan kartkówek powtórkowych dla klas III
L.p.
1.

Zagadnienie
Czas w historii

2.

Życie najdawniejszych
ludzi
Pierwsze cywilizacje

3.
4.

Grecja i Rzym –
osiągnięcia kultury

5.

Narodziny
chrześcijaństwa

6.

Europa średniowieczna

7.
8.

Polska Piastów
Polska Jagiellonów

9.

Europa XV-XVII
wieku – cz.1
Europa XV-XVII
wieku – cz.2
Rzeczpospolita
szlachecka w XVI i
XVII w.
Przełom oświeceniowy
w Europie i na świecie
Upadek
Rzeczpospolitej
Wiek XIX
Polacy pod zaborami

10.
11.

12.
13.
14.
15.

KARTKÓWKA NR 1

KARTKÓWKA NR 2

KARTKÓWKA NR 3

KARTKÓWKA NR 4

KARTKÓWKA NR 5

KARTKÓWKA NR 6

