
TEMAT: Czasy nowożytne –powtórzenie 

ZADANIE 1 :Połącz strzałką pojęcie z jego definicją. 

 

Reformacja 

Wprowadzanie zmian, ulepszeń 

 

Humanizm 

 

Reforma 

 

 

ZADANIE 2 :Scharakteryzuj krótko poznane epoki-wskaż różnice 

Renesans Barok Oświecenie 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZADANIE 3: Połącz postać żeglarza z odkryciem jakiego dokonał: 

Odkrył nowy kontynent ,Amerykę. 

Nieświadom odkrycia, był przekonany, że 

dotarł do Indii. 

Vasco da Gama       

 

 

Henryk Żeglarz 

 

 

Ferdynand Magellan 

 

 

Krzysztof Kolumb 

Ukierunkowanie na człowieka, zainteresowanie 

nim.  Uznawanie go za najwyższą wartość i 

podkreślanie jego godności 

Odbył podróż morską dookoła świata, 

udowadniając przy okazji, że Ziemie w 

istocie jest kulą 

Odkrywca portugalski, jako pierwszy 

dotarł drogą morską z Europy do Indii 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Warto%C5%9Bci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Godno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Portugalia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Indie


ZADANIE 4: Wymień, przynajmniej trzech, znanych Ci artystów doby renesansu. 

 ------------------------------ 

 ------------------------------ 

 ------------------------------- 

ZADANIE 5: Jak nazywali się sławni  reformatorzy okresu renesansu ? Co wspólnego łączyło ich 

poglądy? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

ZADANIE 6: Wyjaśnij na czym polegała „kontrreformacja”? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ZADANIE 7:  Co oznaczają daty? Posłuż się informacjami z ramki:  

1450r-_____________________________________________________________________________ 

1453r-_____________________________________________________________________________ 

1492r-_____________________________________________________________________________ 

1498r.-____________________________________________________________________________ 

1519-22-___________________________________________________________________________ 

1517r-_____________________________________________________________________________ 

Wystąpienie Marcina Lutra, odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba, Podróż dookoła świata 
odbyta przez Ferdynanda Magellana, wynalezienie druku rzez Jana Gutenberga, odkrycie Mikołaja 
Kopernika , Vasco da Gama dociera do Indii 

 

 

ADANIE 8: Za pomocą  przytoczonych poniżej pojęć lub innych, zawartych wyżej (lub też innych, 

znanych Ci z lekcji historii ),ułóż krzyżówkę z hasłem:  NOWOŻYTNOŚĆ 

 

Kontrreformacja- prąd religijny mający na celu zahamowanie szerzącej się reformacji i odzyskanie 

pozycji Kościoła Katolickiego 

Reforma- wprowadzanie zmian , ulepszeń 



Mecenat − opieka wpływowych i bogatych miłośników, amatorów literatury i sztuki nad twórcami. 

Na ogół wiąże się to z finansowym wspieraniem tych artystów i ich poczynań. 

Racjonalizm- pogląd, który zakładał, że mądrość uzyskać można jedynie dzięki potędze umysłu 

Empiryzm- pogląd, którego z kolei założeniem było poznawanie świata dzięki zmysłom, 

doświadczeniu, umysł odgrywał tutaj mniejsze znaczenie.  

Antropocentryzm-poglądy stawiające człowieka w centrum zainteresowania; oznaczają taki tok 
myślenia, w którym przyjmuje się ludzki punkt widzenia w odbieraniu i analizowaniu wszelkich 
zjawisk 

 

1.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Racjonalizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Empiryzm

