
Klasa III TG IIITF historia i społeczeństwo Elżbieta Kaczmarek 20 marca 

Temat  Zasięg i konsekwencje ekspansji rzymskiej (1) 

Po przeczytaniu tekstu  Sporządż  notatkę o rozwoju chrześcijaństwa w państwie rzymskim 

23 marca  

Temat   Zasięg i konsekwencje ekspansji rzymskiej (2) 

Opisz postawy Rzymian wobec niewolników i ludów podbitych. 

27 marca 2020 

Temat: Wpływ cywilizacyjnego kręgu islamskiego na Europę w średniowieczu (1) 

Proszę o zapoznanie się z tematem i prześledzenie na mapie rozwoju terytorialnego państwa 

arabskiego oraz zwrócenie uwagi na odmienność religijną Arabów. 

30 marca 

Temat: Kultura Arabów. 

Na podstawie tekstu zapoznaj się z dorobkiem kulturowym Arabów. 

03 kwietnia 

Temat: Hiszpania, Al-Andalus, Sefarad (2 ). 

Proszę przeczytać temat ze zwróceniem uwagi na zróżnicowanie religijne obszaru Hiszpanii. 

06 kwietnia 

Temat: Hiszpania,Al.-Andalus,Sefarad – cd. 

Na podstawie znanych źródeł przemyśl  zadanie 4 ze strony 56. 

17 i 20 kwietnia  

Temat: Zamorska ekspansja Europy na przełomie średniowiecza i nowożytności. 

Wykonać pytania do tekstu źródłowego ze strony 63. 

24 kwietnia 2020  

Temat: Wielcy podróżnicy późnego średniowiecza i nowożytności. 

Proszę o zapoznanie się z tematem na stronach71-81, cd na następnej lekcji. 

27 kwietnia 

Temat: Wielcy podróżnicy późnego średniowiecza i nowożytności – cd. 



 Proszę wynotować do zeszytu podróżników i ich dokonania ( 10 przykładów ).Proszę nie wysyłać 

odpowiedzi. Będę się kontaktowała z osobami telefonicznie. 

 

04 maja 

Temat: Polityka Europy wobec Chin, Indii i Japonii w XIX wieku. 

1. Polityka Europy wobec Chin w XIX wieku. 

2. Wojny opiumowe i zasada otwartych drzwi. 

3. Polityka Europy wobec Indii w XIX wieku. 

4. Działalność Kompanii Wschodnioindyjskiej. 

5. Polityka Europy wobec Japonii w XIX wieku. 

6. Geneza i przebieg rewolucji Meiji. 

Proszę zapoznać się z tematem porządkując wiedzę według punktów. Ciąg dalszy tematu na 

następnej lekcji. 

08 maja 

Temat: Polityka Europy wobec Chin, Indii i Japonii w XIX wieku – cd. 

1. Sztuka japońska i chińska w XVII i XVIII wieku. 

2. Fascynacja Europejczyków kulturą japońską i chińską. 

Przeczytaj tekst źródłowy i zastanów się nad pytaniem 1 ze strony 100. 

11 maja 2020 

Temat: Rola kolonializmu europejskiego dla Europy i terytoriów kolonialnych. 

1. Ekonomiczne, społeczne i ideologiczne podłoże kolonializmu XIX wiecznego. 

2. Ekspedycje naukowe,  wojskowe i misyjne Europy.   

3.  Eksploatacja terytoriów kolonialnych przez Europę. 

4. Wojny o kolonie. 

5. Konsekwencje i znaczenie kolonializmu dla Europy i terytoriów kolonizowanych. 

Po przeczytaniu tekstu zastanów się nad przyczynami kolonializmu europejskiego w XIX wieku. Zapisz 

w punktach w zeszycie.  

18 maja 2020 2 godziny lekcyjne 

Temat: Kontakty i stosunki Stanów Zjednoczonych i Europy. 

1. Polityka izolacjonalizmu. 

2. Polityka wobec I wojny światowej. 

3. Gospodarcze znaczenie USA. 

4. Okres międzywojenny. 

5. Okres powojenny. 



Zapoznaj się z  tekstem , a następnie przeprowadź analizę tekstu źródłowego ze strony 121 

odpowiadając na pytania. Odpowiedzi pozostaw w zeszycie. 

 

 

 

 

     Adres e.kaczmarek@onet.com.pl 

 


