Historia

kwiecień

LICEUM klasa II
Program rozszerzony
IV. Wiek XIX
Wymogi podstawy programowej:
1. Europa napoleońska.
Uczeń:
1) opisuje kierunki i etapy podbojów Napoleona; charakteryzuje napoleońską ideę imperium;
2) wyjaśnia źródła sukcesów i porażek Napoleona w polityce wewnętrznej i zagranicznej;
3) wyjaśnia wpływ idei rewolucji francuskiej i wojen okresu napoleońskiego na zmiany polityczne,
społeczne i gospodarcze w Europie;
4) wskazuje przykłady i wyjaśnia przyczyny zaangażowania się Polaków po stronie Napoleona;
5) charakteryzuje ustrój polityczny Księstwa Warszawskiego;
6) charakteryzuje decyzje kongresu wiedeńskiego, z uwzględnieniem sprawy polskiej.
2. Europa i Stany Zjednoczone w epoce rewolucji przemysłowej.
Uczeń:
1) charakteryzuje proces uprzemysłowienia państw europejskich i Stanów Zjednoczonych;
2) charakteryzuje rozwój terytorialny, gospodarczy oraz przemiany społeczno-kulturowe w Stanach
Zjednoczonych w XIX w.;
3) ocenia gospodarcze, społeczne, kulturowe i ekologiczne skutki rewolucji przemysłowej.
3. Ideologie XIX w.
Uczeń:
1) charakteryzuje i porównuje ideologie: konserwatyzm, liberalizm, nacjonalizm, socjalizm
utopijny, marksizm i anarchizm;
2) wyjaśnia związki pomiędzy ideologiami liberalnymi i nacjonalistycznymi a europejskimi ruchami
niepodległościowymi i zjednoczeniowymi, omawia powstanie o niepodległość Grecji, Wiosnę
Ludów, zjednoczenie Włoch i Niemiec;
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3) porównuje cele i charakter oraz ocenia polityczne i społeczno-gospodarcze skutki zjednoczenia
Włoch i Niemiec;
4) charakteryzuje różne formy zorganizowanej działalności robotników: związki zawodowe, partie
polityczne oraz wyjaśnia proces demokratyzacji, z uwzględnieniem przemian ustrojowych w
Europie Zachodniej.

Najważniejsze zagadnienia:
1. Europa napoleońska. Zmiany polityczne i społeczne będące wynikiem dominacji Francji.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wojny napoleońskie: strony walczące, kolejne koalicje, przyczyny sukcesów Napoleona.
Wzrost znaczenia Rosji po wojnie 1812 r.
Przyczyny i skutki upadku Napoleona.
Napoleon a sprawa polska. Księstwo warszawskie i tzw. wojna polska.
Kongres wiedeński. Układ sił w Europie po 1815 r.
Rewolucja przemysłowa w Europie i Ameryce Północnej: skutki społeczne, kulturowe i
zmian polityczne będące wynikiem wzrostu znaczenia państw uprzemysłowionych.
8. Wzrost znaczenia USA w XIX w. – rozwój gospodarczy, zmiany demograficzne, wpływ na
pozycję tego państwa na arenie międzynarodowej.
9. Nowe ideologie powstałe w XIX w. (konserwatyzm, liberalizm, nacjonalizm, socjalizm
utopijny, marksizm i anarchizm) i ich wpływ na dzieje ówczesnego świata.
10. Źródła europejskiego nacjonalizmu XIX-wiecznego.
11. Wzrost potęgi Niemiec po zjednoczeniu – przyczyny i skutki.
12. Początki ruchu robotniczego: nurt socjalistyczny i chrześcijański.
13. Przemiany polityczne i ustrojowe w Europie przełomu XIX i XX w.

Zadania do wykonania:
1. Wskaż na znaczenie wojen napoleońskich dla przemian społecznych, politycznych i
gospodarczych zachodzących w Europie I połowy XIX w.
2. Scharakteryzuj zmiany zachodzące w jednej z potęg europejskich XIX w. i wskaż przyczyny
wzrostu znaczenia tego państwa.
3. Porównaj proces zjednoczenia Włoch i Niemiec i wskaż na podobieństwa i różnice
wynikające z jego skutków dla obu tych państw.

Wiem, co trzeba
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