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Od autora
Nazywam się Patryk Daniel Garkowski i aktualnie mam 14 lat.
Książka ta jest owocem moich wieloletnich doświadczeń z naturą
historyczną. Występuje tutaj pełna korelacja teorii z praktyką, treści oraz
grafiki. Wszystko to tworzy wspaniałą kompozycję – różnorodną i barwną
mozaikę, do której warto zajrzeć by udoskonalić swoje umiejętności.
Publikacja jest podzielona na rozdziały, które obfitują w sprawdziany
wiedzy. Ta podróż przez starożytność, średniowiecze, czasy nowożytne
i współczesne posiada różnorodne ćwiczenia, które w swej prostocie
ułatwią interpretację trudnych faktów historycznych.
E-book jest dostosowany do możliwości percepcyjnych młodzieży.
Celem książki jest przekazanie uczniom informacji na temat wielu
aspektów historycznych np. warunków rozwoju dawnych cywilizacji, zmian
granic państwowych, polityki i życia. Publikacja przygotowuje do egzaminu
gimnazjalnego oraz jest idealnym powtórzeniem w szkole średniej.
Praca z tekstami źródłowymi pomaga w lepszym zrozumieniu
wszelkich wydarzeń historycznych. Oprócz tego umożliwia doskonalenie
umiejętności czytania ze zrozumieniem (co jest niezwykle ważnym
elementem w późniejszej edukacji).
Infografiki przekazują wiedzę na temat zagadnień historycznych. Wśród
nich znajdują się ciekawe mapy, tabele i drzewa genealogiczne.
W skład elektronicznej książki wchodzi całość historii powszechnej
(ogólnej) oraz elementy historii sztuki, literatury oraz wiedzy
o kulturze.
Repetytorium zawiera także pomocnicze rozdziały umiejscowione na
końcu publikacji. Ułatwiają one prace z chronologią historyczną
i systemem datowania.
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Rozdział I: Cywilizacja i jej początki
Sprawdzian wiedzy
Imię i nazwisko: ………………………..

Data: …………….

Na rozwiązanie testu masz maksymalnie 45 minut. Powodzenia!
1. Człowiek rozumny (homo sapiens) pojawił się: 0-1pkt.
a) 200 tys. lat temu
b) 250 tys. lat temu
c) 1,8 mln lat temu
2.Wymień trzy zmiany, które zaszły w czasie rewolucji neolitycznej: 0-3pkt.
………………………………….....................................................
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
3. Dolmeny to: 0-1pkt.
a) monety, które były używane przez Kartagińczyków
b) osady neolityczne
c) megalityczne grobowce zbudowane z kamiennych bloków
3. Połącz rzeki z określonymi, starożytnymi cywilizacjami 0-3pkt.
a) Nil
b) Eufrat i Tygrys
c) Jangcy i Żółta Rzeka

Sumerowie
Egipcjanie
Chińczycy
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Ćwiczenia dodatkowe
Do zadań 1 i 2 potrzebna będzie mapa północno-wschodniej Afryki.
1. Miasto Memfis jest położone niedaleko: 0-1pkt.
a) rzeki Nil
b) rzeki Jangcy
c) rzeki Jordan
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Rozdział III: Początki nowej epoki
Sprawdzian wiedzy
Imię i nazwisko: ………………………..

Data: …………….

Na rozwiązanie testu masz maksymalnie 45 minut. Powodzenia!
1. Justynian I Wielki był władcą: 0-1pkt.
a) bizantyjskim
b) państwa frankijskiego
c) Rzeszy Niemieckiej
2. Bizancjum to nazwa odnosząca się do: 0-1pkt.
a) cesarstwa wschodnio rzymskiego
b) cesarstwa zachodnio rzymskiego
c) cesarstwa Bułgarii
3. Hagia Sophia, wzniesiona w VI w. przez cesarza Justyniania Wielkiego w
Konstantynopolu była: 0-1pkt.
a) kościołem
b) pałacem
c) biblioteką
4. Po istotnych przemianach, które zaszły w czasach późnego średniowiecza
Kościół zachodni nazwano z czasem katolickim, natomiast wschodni: 01pkt.
a) prawosławnym
b) łacińskim
c) frankońskim
www.e-bookowo.pl
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Rozdział VII: Nowożytny świat
Sprawdzian wiedzy

Imię i nazwisko: ………………………..

Data: …………….

Na rozwiązanie testu masz maksymalnie 45 minut. Powodzenia!
1. Wymień trzy rdzenne cywilizacje Ameryk. 0-3pkt.
a) ……………………………….
b)………………………………..
c)…………………………………
2. Stolicą państwa Inków było: 0-1pkt.
a) Cuzco
b) Inka
c) Tikal
3. Wymień trzy osiągnięcia cywilizacyjne Inków. 0-3pkt.
a) ……………………………..
b)………………………………
c)………………………………
4. Ameryka została odkryta w roku 1492 przez: 0-1pkt.
a) Vasco da Gamę
b) Krzysztofa Kolumba
c) Ferdynanda Magellanna
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Rozdział IX: XVIII, XIX i XX wiek
Sprawdzian wiedzy
Imię i nazwisko: ………………………..

Data: …………….

Na rozwiązanie testu masz maksymalnie 45 minut. Powodzenia!
1. Uzupełnij luki w zdaniach, które dotyczą XVIII wieku. 0-3pkt.
a) Legiony Polskie powstały w roku 1797 we …………………….
b) Pieśń ,,Jeszcze Polska nie umarła’’ ułożył ……………………..
c) Księstwo Warszawskie utworzono w roku ……………………..
2. Po ostatecznej klęsce Napoleona, w roku 1815 utworzono: 0-1pkt.
a) Królestwo Polskie pod zwierzchnictwem cara Rosji
b) Królestwo Polskie pod zwierzchnictwem Francji
c) Związek księstw polskich pod zwierzchnictwem Austrii

3. Uzupełnij tabelę dotyczącą powstań, których celem było wyparcie
zaborców. 0-4pkt.
Nazwa powstania
Powstanie listopadowe

Rok walk

Kto zwyciężył ?

1863
4. Wyjaśnij pojęcia: 0-2pkt.
Germanizacja –
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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Źródła:

Śladami przeszłości – podręcznik do historii dla klasy pierwszej gimnazjum,
pod redakcją Stanisława Roszaka. Nowa era.
Śladami przeszłości – podręcznik do historii dla klasy drugiej gimnazjum,
autor Stanisław Roszak. Nowa era.
Historia i Społeczeństwo – podręcznik dla klasy VI szkoły podstawowej,
autorzy: Tomasz Małkowski i Jacek Rześniowiecki. Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe 2007.
Wikipedia – Wolna Encyklopedia
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