
Historia
wrzesień

LICEUM klasa II
Program rozszerzony

I. Starożytność.

Wymogi podstawy programowej: 

1. Cywilizacje Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Uczeń: 1) charakteryzuje uwarunkowania geograficzne rozwoju cywilizacji na Bliskim i Dalekim Wschodzie;

2) porównuje formy ustrojowe i struktury społeczne w cywilizacjach bliskowschodnich; 3) rozpoznaje cechy 

charakterystyczne najważniejszych osiągnięć kulturowych cywilizacji bliskowschodnich oraz hinduskiej i 

chińskiej w zakresie architektury, sztuki, nauki i pisma.

2. Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnej Grecji.

Uczeń: 1) charakteryzuje geograficzne uwarunkowania cywilizacji greckiej; 2) wyjaśnia przemiany 

ustrojowe w Atenach i porównuje formy ustrojowe greckich polis; 3) rozpoznaje dokonania kulturowe 

Greków w dziedzinie architektury, rzeźby, teatru, literatury, filozofii, nauki i identyfikuje je z ich twórcami; 4)

identyfikuje dziedzictwo kultury greckiej w dorobku kulturowym Europy.

3. Ekspansja w świecie greckim i rzymskim.

Uczeń: 1) porównuje kolonizację grecką z fenicką w basenie Morza Śródziemnego; 2) charakteryzuje wojny 

grecko-perskie i ekspansję Aleksandra Wielkiego; 3) charakteryzuje ekspansję rzymską i wyjaśnia ideę 

imperium rzymskiego.

4. Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnego Rzymu.

Uczeń: 1) charakteryzuje przemiany ustrojowe i społeczne w Rzymie republikańskim i w cesarstwie 

rzymskim; 2) porównuje niewolnictwo w Rzymie z wcześniejszymi formami niewolnictwa w świecie 

bliskowschodnim i greckim; 3) opisuje zmiany w położeniu religii chrześcijańskiej w państwie rzymskim (od 

religii prześladowanej, poprzez tolerowaną, do panującej); 4) prezentuje najważniejsze stanowiska 

historiografii dotyczące przyczyn upadku państwa rzymskiego; 5) rozpoznaje dokonania kulturowe Rzymian 

w dziedzinie prawa, literatury, nauki, architektury i techniki; 6) identyfikuje dziedzictwo kultury rzymskiej w 

dorobku kulturowym Europy.
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Najważniejsze zagadnienia: 

1. Specyfika starożytnych cywilizacji Wschodu. W dziedzinie ustroju, religii, kultury. 
2. Wpływ warunków geograficznych na rozwój cywilizacji starożytnych (Wschód, Grecja, Rzym).
3. Rola religii w dziejach Greków i Rzymian (w tym chrześcijaństwa).
4. Demokracja ateńska – fenomen starożytności. Skąd się wziął?
5. Dorobek cywilizacyjny Greków i Rzymian. Podobieństwa i różnice. Wpływ na cywilizację 
europejską.
6. Ewolucja ustroju Rzymu, ewolucja jego społeczeństwa i jej wpływ na rozwój państwa. 

Zadania do zrobienia:

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

2. 2. Omów dokonania kulturowe Greków w dziedzinie kultury oraz polityki. 
3. 3. Omów wojny grecko-perskie: ich przyczyny, najważniejsze wydarzenia i skutki. 
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Wiem, co trzeba
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