KLASA II LO (po SP)
HISTORIA ROZSZERZENIE

30 ZAGADNIEŃ

1. Omów podobieństwa oraz różnice pomiędzy kulturami Majów, Azteków i Inków.
2. Przedstaw ekspansję kolonialną w Afryce i Azji.
3. Omów znaczenie wielkich odkryć geograficznych.
4. Omów zjawisko niewolnictwa i jego znaczenie dla kolonializmu europejskiego.
5. Przedstaw przyczyny i skutki podziału Europy na dwa różne systemy gospodarcze.
6. Wyjaśnij dlaczego Włochy stały się kolebką renesansu.
7. Przedstaw poglądy, które głosili najbardziej radykalni zwolennicy reformacji.
8. Omów sposób walki Kościoła z reformacją.
9. Przedstaw proces kształtowania się parlamentaryzmu w Polsce.
10. Wymień działania podejmowane przez ostatnich Jagiellonów w polityce zagranicznej.
11. Scharakteryzuj ustrój polityczny Rzeczpospolitej Obojga Narodów i przedstaw skutki unii
lubelskiej dla Polski i Litwy.
12. Przedstaw przyczyny i konsekwencje zawarcia unii brzeskiej.
13. Przedstaw rozwiązania ustrojowe przyjęte podczas pierwszego bezkrólewia i pierwszych
wolnych elekcji.
14. Przedstawia bilans wojen Stefana Batorego z Gdańskiem i Moskwą.
15. Wyjaśnij wpływ Habeas Corpus Act i Ustawy o prawach na ustrój polityczny Anglii.
16. Opisz skutki polityczne, gospodarcze, społeczne i religijne wojny trzydziestoletniej.
17. Scharakteryzuj reformy ustrojowe i politykę zagraniczną Ludwika XIV.
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18. Przedstaw wpływ wojen XVII w. na przemiany ustrojowe, gospodarcze, społeczne
i wyznaniowe w Rzeczypospolitej.
19. Wyjaśnij, jakie znaczenie dla Europy miało zwycięstwo pod Wiedniem.
20. Przedstaw wpływ idei oświecenia na rozwiązania ustrojowe przyjęte w Stanach
Zjednoczonych .
21. Wymień idee oświeceniowe, które zostały utrwalone w Deklaracji praw człowieka
i obywatela.
22. Omów reformę oświaty i ożywienie kulturalne czasów saskich.
23. Omów wpływ Stanisława Augusta Poniatowskiego na rozwój kultury i sztuki oświecenia
w Polsce.
24. Oceń historyczne znaczenie konstytucji 3 maja.
25. Przedstaw działania polityczne podejmowane podczas powstania kościuszkowskiego.
26. Porównaj stosunek warszawskiej i krakowskiej szkoły historycznej do upadku państwa
polskiego w XVIII w.
27. Przedstaw okoliczności w jakich Napoleon przejął władzę we Francji i opisz reformy
wprowadzone we Francji za rządów Napoleona jako pierwszego konsula.
28. Przedstaw skutki polityczne i społeczne epoki napoleońskiej dla Europy.
29. Scharakteryzuje organizację wewnętrzną Legionów Polskich we Włoszech i omów udział
Legionów w walkach u boku Napoleona.
30. Przedstaw rozwój szkolnictwa i życia narodowego w Księstwie Warszawskim, a także
militarne znaczenie Księstwa Warszawskiego dla ekspansji napoleońskiej.

© Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich

