Historia

styczeń

LICEUM klasa II
Program rozszerzony
III. Dzieje nowożytne
Wymogi podstawy programowej:
1. Odkrycia geograficzne i europejski kolonializm doby nowożytnej.
Uczeń:
1) charakteryzuje cywilizacje prekolumbijskie w Ameryce;
2) opisuje udział poszczególnych państw europejskich w podziale Nowego Świata w XVI–XVIII
w.;
3) ocenia wpływ odkryć geograficznych i ekspansji kolonialnej na życie gospodarcze i kulturowe
Europy;
4) ocenia długofalowe konsekwencje wielkich odkryć geograficznych dla Ameryki, Azji, Afryki.
2. Europa w XVI–XVII w.
Uczeń:
1) rozpoznaje charakterystyczne cechy renesansu europejskiego oraz wskazuje czołowych twórców i
ich dzieła;
2) wyjaśnia polityczne, gospodarcze, społeczne, kulturowe uwarunkowania i następstwa reformacji,
opisując główne nurty i postaci; charakteryzuje reformę Kościoła katolickiego;
3) opisuje mapę polityczną i wyznaniową Europy w XVI w.;
4) wyjaśnia zmiany w sposobie funkcjonowania państw europejskich w epoce nowożytnej, z
uwzględnieniem charakterystyki i oceny absolutyzmu francuskiego;
5) opisuje proces kształtowania się państwa moskiewskiego/rosyjskiego;
6) charakteryzuje główne europejskie konflikty polityczne w XVI–VII w., z uwzględnieniem roli
Turcji w Europie Środkowo-Wschodniej;
7) wyjaśnia genezę i opisuje następstwa rewolucji angielskich;
8) analizuje przemiany kapitalistyczne w życiu gospodarczym Europy Zachodniej XVI–XVII w.;
9) opisuje przemiany w kulturze europejskiej w XVII w. i rozpoznaje główne dokonania epoki
baroku.
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Najważniejsze zagadnienia:
1. Cywilizacje prekolumbijskie.
2. Państwa europejskie na terenach Nowego Świata.
3. Renesans europejski na tle epoki.
4. Reformacja i jej wpływ na oblicze ówczesnego świata w dziedzinie religii, kultury, polityki,
gospodarki i życia społecznego.
5. Nowe formy ustrojowe w państwach europejskich XVI-XVIII w.
6. Rozwój państwa moskiewskiego i rosyjskiego i jego wpływu na politykę europejską pomiędzy
XV a XVIII w.
7. Turcja jako zagrożenie dla Europy w wieku XVI i XVII i czynnik polityki europejskiej w wieku
XVIII.
8. Przemiany ustrojowe w Anglii i Francji XVII w. i ich rola w polityce europejskiej XVII i XVIII
w.

Zadania do wykonania:
1. Jak odkrycia geograficzne zmieniły Europę?
2. Omów zmiany zachodzące w sytuacji wewnętrznej i znaczeniu w Europie wybranego państwa.
3. Omów jeden z wybranych aspektów Reformacji i jego wpływ na kulturę, gospodarkę lub
politykę europejską.

Wiem, co trzeba
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