
Lekcja 

Temat: Europa i świat po Wiośnie Ludów – powtórzenie wiadomości 

1. Różnice między Południem, a Północą Stanów Zjednoczonych. 

a. Północ: 

 Większa liczba ludności 

 Surowce naturalne 

 Dynamiczny rozwój przemysłu 

b. Południe: 

 Mniejsza liczba ludności 

 Gospodarka oparta na rolnictwie (plantacje bawełny, tytoniu, trzciny cukrowej, kukurydzy) 

c. Stosunek do niewolnictwa: 

 Północ za zniesieniem z powodów ekonomicznych (m.in. zapotrzebowanie na robotników w 

przemyśle) i światopoglądowych (abolicjonizm) 

 Południe za utrzymaniem – praca niewolnicza jako podstawa funkcjonowania gospodarki 

Południa. 

2. Przyczyny wybuchu wojny secesyjnej: 

a. Różnice między Północą a Południem 

b. Poglądy prezydenta Abrahama Lincolna (od 1860), z którymi nie zgadzały się stany południowe: 

 Centralizacja władzy 

 Większa jednośd terytorialna 

 Abolicjonizm 

c. Secesja stanów południowych (luty 1861) i utworzenie Skonfederowanych Stanów Ameryki 

(Konfederacja) – stany Północy (Unia)   

3. Przebieg wojny secesyjnej (1861 – 1865) 

a. IV 1861 – atak konfederatów na Fort Sumter i początek wojny 

b. Układ sił: 

 Uprzemysłowiona Północ miała przewagę liczebną, lepsze i nowocześniejsze uzbrojenie oraz 

flotę, dzięki której blokowała porty Południa odcinając je od dostaw broni z Europy. 

c. 1863 – dekret A. Lincolna o zniesieniu niewolnictwa w całych stanach: 

 Napływ byłych niewolników do armii Unii 

d. VII 1863 – zwycięstwo Unii (Ulysses Grant) nad Konfederacją (Robert Lee) w bitwie pod Gettysburgiem  

e. Wojna totalna i taktyka spalonej ziemi prowadzona przez wojska Unii: 

 Głód i epidemie na Południu 

f. VI 1865 – kapitulacja Konfederacji koniec wojny 

4. Skutki wojny secesyjnej 

a. Duże straty w ludziach 

b. Nowe środki prowadzenia wojny 

c. Zniesienie niewolnictwa 

d. Spadek znaczenia Południa 

e. Umocnienie jedności paostwa 

f. Początek dynamicznego rozwoju gospodarczego USA 

5. Proces zjednoczenia Włoch 

a. 1859 – porażka Austrii w wojnie z Piemontem i Francją 

 Włączenie Lombardii do Piemontu 

b. 1860: 

 powstania i plebiscyty w środkowej Italii i włączenie tego obszaru do Piemontu (Modena, 

Toskania) 

 zwycięskie powstanie w Królestwie Obojga Sycylii wsparte przez G. Garibaldiego (wyprawa 

„tysiąca czerwonych koszul”) i ostatecznie w wyniku plebiscytu włącznie tego obszaru do 

Piemontu. 

6. Powstanie Królestwa Włoch 



a. 1861 – ogłoszenie powstania Królestwa Włoch (król Wiktor Emanuel II) 

b. 1866 – porażka Austrii w wojnie z Prusami i włączenie Wenecji do Włoch 

c. 1870 – wojna francusko – pruska i włączenie Paostwa Kościelnego do Włoch 

d. 1871 – Rzym stolica Królestwa Włoch 

7. Pruskie plany zjednoczenia Niemiec 

a. 1834 – zlikwidowanie pod przewodnictwem Prus barier celnych w 18 paostwach niemieckich (Niemiecki 

Związek Celny) 

b. Koncepcja króla Prus Wilhelma I i kanclerza Ottona von Bismarcka 

 Zjednoczenie Niemiec na drodze zabiegów dyplomatycznych i działao wojennych 

8. Zjednoczenie Niemiec 

a. 1864 – zwycięstwo Prus i Austrii w wojnie z Danią i odebranie jej niemieckich posiadłości (Szlezwik, 

Holsztyn) 

b. 1866 – zwycięstwo Prus w wojnie z Austrią, Bawarią i Saksonią (bitwa pod Sadową) 

 Rozwiązanie Związku Niemieckiego 

 Utworzenie pod przewodnictwem Prus Związku Północnoniemieckiego, z którym współpracę 

gospodarczą i wojskową nawiązały południowe kraje niemieckie 

c. 1870 – 71 – zwycięstwo Prus w wojnie z Francją 

 Przyłączenie do Prus Alzacji i Lotaryngii 

 Włączenie do Związku Północnoniemieckiego południowych paostw niemieckich (Bawaria, 

Badenia)  

 18 I 1871 – powstanie Cesarstwa Niemieckiego – II Rzesza Niemiecka. 

9. Kolonizacja Afryki 

a) Sytuacja polityczna i społeczna Afryki oraz kontakty z Europą do poł. XIX w. 

 Brak rozwiniętych cywilizacji i ukształtowanych organizacji paostwowych na zdecydowanej 

większości kontynentu 

 Do połowy XIX wieku główne źródło pozyskiwania niewolników 

 Działalnośd handlowa Europejczyków w oparciu o faktorie, osady i porty na wybrzeżach 

b) Ekspansja Europejczyków w Afryce w II poł XIX w 

 Podział Afryki na strefy wpływów paostw europejskich (Wielka Brytania, Francja, Portugalia, 

Belgia, Włochy, Niemcy) 

 Ekspansja w głąb kontynentu wynikająca z działalności europejskich kompanii handlowych oraz 

zakazu handlu ludźmi 

10. Kolonizacja Azji 

a) Sytuacja polityczna i kulturowa w Azji 

 Istnienie ukształtowanych cywilizacji i paostw (np. Chiny, Indie, Japonia, świat arabski) 

b) Kontrola i eksploatacja gospodarcza Chin przez mocarstwa europejskie przy zachowania suwerenności 

politycznej paostwa chioskiego 

c) Stopniowe opanowanie Indii przez Wielką Brytanię 

d) Inne paostwa europejskie i ich kolonie w Azji 

 Francja (Indochiny)  

 Holandia (Malezja, Indonezja) 

 Rosja (Azja Centralna, Kaukaz, Syberia, Mandżuria) 

 Niemcy (Karoliny) 

e) Stany Zjednoczone: 

 Nieudana próba kontrolowania Japonii 

 Posiadłości na Filipinach 

f) Japonia po otwarciu się na Europę włączyła się do procesu kolonizacji 

11. Wielka Brytania – imperium kolonialnym. 

 Główne kolonie brytyjskie: Indie, Kanada, Australia, Egipt, Kraj Przylądkowy 

12. Skutki kolonizacji: 

a) Eksploatacja gospodarcza zajętych obszarów (powstanie i rozwój wielu gałęzi przemysłu, transportu i 

handlu) 



b) Udział cywilizacji europejskiej w koloniach (oświata, kultura itp.) 

c) Eksterminacja wielu grup ludności, degradacja środowiska naturalnego, częściowy lub całkowity zanik 

osiągnięd kulturowych, wierzeo i tradycji podbitych ludów 

d) Napływ części rdzennej ludności kolonii do Europy 

e) Konflikty kolonialne  - bunty miejscowej ludności przeciw kolonistom na tle ekonomicznym, kulturowym i 

religijnym: 

 Powstanie sipajów (Indie) 

 Powstanie Mahdiego (Sudan) 

 Wojny opiumowe i powstanie bokserów (Chiny) 

 Wojny burskie (Afryka południowa) 

13. Rozwój ruchu robotniczego 

a. Socjaliści: 

 Obalenie kapitalizmu, przejęcie kontroli nad przemysłem i środkami produkcji przez robotników 

powinno nastąpid na drodze międzynarodowej rewolucji robotniczej (proletariackiej) 

 I Międzynarodówka (1864 – 76) – organizacja która miała łączyd robotników różnych paostw w 

walce o swoje prawa i cele. 

b. Socjaldemokraci (reformiści lub rewizjoniści): 

 Walka o prawa robotnicze ma się odbywad poprzez przyznanie praw wyborczych, zdobycie 

miejsc w parlamentach i legalne przekształcenie ustroju kapitalistycznego 

c. Komuniści: 

 Radyklany odłam socjalistów – rewolucja i dyktatura proletariatu jako jedyna droga do obalenia 

kapitalizmu 

d. Anarchiści: 

 Sprzeciw wobec instytucji paostwa 

 Życie we wspólnotach złożonych ze wzajemnie wspierających się jednostek 

 Praca na rzecz dobra ogółu, upowszechnianie oświaty 

 Przypadki terroru indywidualnego (zamachy na przywódców paostwowych)  

14. Nowe ideologie 

a. Chrześcijaoska demokracja (chadecja) 

 Oparta na społecznej nauce Kościoła katolickiego (encyklika Rerum novarum) 

 Krytyka socjalizmu i liberalizmu 

 Korporacjonizm – współpraca pracodawców i pracowników określonych branż przy zachowaniu 

hierarchii społecznej 

 Potępienie wyzysku robotników przez kapitalistów 

 Poszanowanie godności ludzkiej 

b. Nacjonalizm 

 Dobro narodu stoi ponad interesem jednostki czy grup społecznych 

 Szowinizm (radykalny nacjonalizm) – podział narodów na lepsze i gorsze oraz zróżnicowanie 

praw w oparciu o ten podział 

 Syjonizm (żydowski nacjonalizm) – w reakcji na nacjonalizm europejski, ruch zmierzający do 

utworzenia żydowskiego paostwa w Palestynie 

15. Emancypacja kobiet 

a. Emancypacja – wyzwolenie, przyznanie pełni praw 

b. Sytuacja kobiet do kooca XVIII stulecia 

 Brak wykształcenie 

 Ograniczenie aktywności do prowadzenia gospodarstwa domowego i wychowywania dzieci 

c. Okoliczności emancypacji kobiet 

 Społeczne idee oświecenia 

 Wojny o niepodległośd USA, Wielka Rewolucja Francuska, rewolucja przemysłowa, 

demokratyzacja społeczeostw 

d. Postulaty emancypantek 

 Dostęp do wyższego wykształcenia 



 Zmiany w prawie rodzinnym 

 Równouprawnienie ekonomiczne 

 Prawa wyborcze dla kobiet (sufrażystki)  

16. Postęp w naukach przyrodniczych 

a. Karol Darwin (darwinizm) 

 1859 – teoria ewolucji – gatunki zwierząt i roślin ulegają zmianom w czasie (ewolucji) na zasadzie 

doboru naturalnego i przystosowania się do określonych warunków życia 

 1871 – ewolucja człowieka i małp człekokształtnych  

b. Dmitrij Mendelejew 

 Układ okresowy pierwiastków 

c. Maria Słodkowska – Curie i Piotr Curie 

 Badania nad promieniotwórczością (odkrycie polonu i radu) 

 1903, 1911 – nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii dla M. Skłodowskiej – Curie 

17. Medycyna i higiena 

a. Postęp w medycynie 

 Ludwik Pasteur – szczepionki przeciw wściekliźnie (1885) 

 Robert Koch – odkrycie bakterii wywołujących gruźlicę i cholerę (1990) 

 Wilhelm Roentgen – odkrycie promieni X umożliwiających prześwietlanie organizmów (1895) 

b. Higiena 

 Upowszechnienie poglądu, ze czystośd osobista i otoczenia wpływa na zdrowie i długośd życia 

ludzkiego 

 Rozwój sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, łazienek domowych 

18. Rozwój komunikacji i transportu 

a. Transport morski 

 Parowce 

 Kanał Sueski (Morze Czerwone – Morze Śródziemne). Kanał Panamski (Pacyfik – Atlantyk) 

b. Transport lądowy 

 Dynamiczny rozwój kolei 

 Silnik spalinowy (Karl Benz, Gottlieb Daimler, Rudolf Diesel) – samochody, motocykle 

 Rowery 

 Opona pneumatyczna (John Dunlop) 

 Komunikacja publiczna – tramwaje elektryczne, metro, autobusy 

c. Transport powietrzny 

 Sterowce (Ferdynand Zeppelin) 

 Samoloty (Orville i Wilbur Wright) 

 


