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Historia rozszerzona

I. Starożytność (8)

1. Scharakteryzuj uwarunkowania geograficzne rozwoju cywilizacji na Bliskim i Dalekim 
Wschodzie i ich charakterystyczne cechy. 

2. Omów dokonania kulturowe Greków w dziedzinie kultury (architektury, rzeźby, teatru, literatury,
filozofii, nauki) oraz polityki (ustroju). 

3. Omów wojny grecko-perskie: ich przyczyny, najważniejsze wydarzenia i skutki.

4. Scharakteryzuj przemiany ustrojowe i społeczne w Rzymie republikańskim i w cesarstwie

rzymskim;.

5. Omów ekspansję Rzymu w czasach republiki i cesarstwa, wskaż na przyczyny sukcesów oraz 
powody ich zatrzymania się. 

6. Wyjaśnij ideę imperium rzymskiego i przyczyny trwałości tak wielkiego państwa. 

7. Opisz zmiany w położeniu religii chrześcijańskiej w państwie rzymskim (od religii 
prześladowanej, poprzez tolerowaną, do panującej), wskaż na przyczyny i skutki takiej sytuacji.

8. Dlaczego upadło zachodnie cesarstwo rzymskie?

II. Średniowiecze (10)

9. Omów ekspansję islamu we wczesnym średniowieczu i przyczyny sukcesów muzułmanów. 

10. Scharakteryzuj proces formowania się nowej Europy na gruzach cesarstwa rzymskiego – do X 
w.

11. Omów i oceń zjawisko krucjat i rekonkwisty.

12. Jaki wpływ wywarło przyjęcie chrześcijaństwa przez Mieszka I na rozwój monarchii 
wczesnopiastowskiej? 

13. Omów proces jednoczenia ziem polskich po rozbiciu dzielnicowym. 

14.  Opisz kierunki i charakter oraz konsekwencje najazdów mongolskich dla Europy

Środkowo-Wschodniej.

15. Scharakteryzuj funkcjonowanie władzy, struktur społecznych i gospodarki w systemie

feudalnym Europy.



16. Scharakteryzuj następstwa upadku cesarstwa bizantyńskiego i ekspansji tureckiej dla Europy.

17. Co się przyczyniło do wzrostu znaczenia Polski w II poł. XIV w.?

18. Stosunki polsko-krzyżackie od czasów Władysława Łokietka do Kazimierza Jagiellończyka. Co
się przyczyniło do zmiany pozycji Polski w tych relacjach?

III. Dzieje nowożytne (12)

19.  Wpływ odkryć geograficznych i ekspansji kolonialnej na życie gospodarcze i polityczne 
Europy.

20.  Polityczne, gospodarcze, społeczne, kulturowe uwarunkowania i następstwa reformacji, główne
nurty i postaci.

21. Reforma Kościoła katolickiego jako następstwo reformacji.

22. Rozwój demokracji szlacheckiej. Scharakteryzuj funkcjonowanie najważniejszych instytucji 
życia politycznego w XVI- i XVII-wiecznej Polsce, w tym sejmików, sejmu, senatu i sejmu 
elekcyjnego.

23. Rzeczpospolita Obojga Narodów (RON) w XVI w. Wyjaśnij przyczyny zawarcia unii lubelskiej 
i skutki powstania RON.

24.  Scharakteryzuj wojny z jednym z wybranych przez siebie z sąsiadów Rzeczypospolitej w XVII 
w. i ich skutki dla Polski. 

25. Wyjaśnij przyczyny kryzysów wewnętrznych oraz załamania gospodarczego

Rzeczypospolitej w XVII w.

26. Scharakteryzuj rozwój wybranego państwa europejskiego w XVII i XVIII w.

27. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych – przyczyny i skutki oraz znaczenie 
międzynarodowe. 

28. Geneza i znaczenie rewolucji francuskiej z perspektywy politycznej, gospodarczej i społecznej.

29. Scharakteryzuj działania zmierzające do naprawy Rzeczypospolitej i walkę zbrojną o 
utrzymanie niepodległości w drugiej połowie XVIII w. Co zadecydowało o braku powodzenia tych 
działań?

30. Wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny rozbiorów Polski. 


