
Alicja Wachnianin-Męcina 
doradca metodyczny historii/wos  

WODN w Skierniewicach 
 

Proponuję Państwu 7 rozbudowanych zadań z zakresu prehistorii i historii starożytnej 

z wykorzystaniem  źródeł ikonograficznych i kartograficznych. Mają one na celu wyćwiczenie 

umiejętności ich interpretowania oraz uzasadniania dokonywanych wyborów i zastosowanych 

argumentów. 

Ćwiczenie 1. 

1.1. Podaj ogólną nazwę poniższych źródeł oraz okres, z którego pochodzą: 

 a.  ……………………………………………………………..     b. ……………………………………………………………………………… 

1.2.  Wymieć 2 cele wytwarzania tych statuetek a następnie uzasadnij swój wybór:  

a.  ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b. .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

uzasadnienie:  

…………………………………………………………………………………………………............................................................ 

      

            https://archeologia.com.pl/2018/02/27/wenus-podbila-swiat-nim-zrobila-madonna/ 

 

1.3.  Jakimi narzędziami i materiałami posługiwał się człowiek do tworzenia poniższych  artefaktów: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://archeologia.com.pl/2018/02/27/wenus-podbila-swiat-nim-zrobila-madonna/


     

 

https://www.google.com/search?q=prehistoria+obrazy&sxsrf=ALeKk03V_pcn2Cy5TygHdzUpnjp9LB40 

Ćwiczenie 2.  

Ułóż opowieść o życiu w starożytnym Egipcie odwołując się do elementów graficznych źródła: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

https://www.google.com/search?q=%C5%BCycie+w+staro%C5%BCytnym+egipcie+obrazy&sxsrf=ALeKk02ksxvkAkQppIk

MfOpoDJIQEIknGg:1586201520138&tbm 

Ćwiczenie 3.  

3.1. Odwołując się do elementów graficznych źródła wymień zajęcia mieszkańców starożytnej 

Mezopotamii. Odpowiedzi uzasadnij: 

A. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.google.com/search?q=prehistoria+obrazy&sxsrf=ALeKk03V_pcn2Cy5TygHdzUpnjp9LB40
https://www.google.com/search?q=%C5%BCycie+w+staro%C5%BCytnym+egipcie+obrazy&sxsrf=ALeKk02ksxvkAkQppIkMfOpoDJIQEIknGg:1586201520138&tbm
https://www.google.com/search?q=%C5%BCycie+w+staro%C5%BCytnym+egipcie+obrazy&sxsrf=ALeKk02ksxvkAkQppIkMfOpoDJIQEIknGg:1586201520138&tbm


B. uzasadnienie : 

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….  

3.2.  W jaki sposób została wyrażona hierarchia społeczna na Sztandarze z Ur:   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

https://www.google.com/search?q=obrazy+dla+mezopotamii&sxsrf=ALeKk03y43Nh2qehw7yJ2KCPhRvNTUGMQQ:1586

204135534&tbm 

Ćwiczenie 4.  

Na podstawie źródeł 1, 2, 3 i 4 nazwij , z których państw lub cywilizacji pochodzą ukazane na nich 

kobiety. 

Uzasadnij swoją odpowiedź odwołując się do elementów graficznych źródeł i wiedzy pozaźródłowej:   

A. Źródło 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B. Źródło 2: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

C. Źródło 3: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

D. Źródło 4: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A. źródło 1.         B.  źródło 2. 

     

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2018/02/24/              

https://www.google.com/search?q=kobieta+w+staro%C5%BCytnym 

https://www.google.com/search?q=obrazy+dla+mezopotamii&sxsrf=ALeKk03y43Nh2qehw7yJ2KCPhRvNTUGMQQ:1586204135534&tbm
https://www.google.com/search?q=obrazy+dla+mezopotamii&sxsrf=ALeKk03y43Nh2qehw7yJ2KCPhRvNTUGMQQ:1586204135534&tbm
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2018/02/24/
https://www.google.com/search?q=kobieta+w+staro%C5%BCytnym


C. źródło 3       D.  źródło 4 

    

https://www.google.com/search?q=kobieta+                 https://www.google.com/search?q=kobieta+ 

Ćwiczenie 5. 

Materiał ikonograficzny do lekcji historii i tematów dotyczących ekspansji Rzymu. ( UWAGA: 

Szesnastowieczny obraz przedstawiający triumfalny wjazd rzymskiego wodza – do wiedzy 

nauczyciela) 

 

https://www.google.com/search?q=kobieta
https://www.google.com/search?q=kobieta


Tłumaczenie napisu: PRZYBYŁEM, ZOBACZYŁEM, ZWYCIĘŻYŁEM.                                                                                                   
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Triumf#mediaviewer/File:[...]_plate_9_-_Andreani.jpg [dostęp: 18.02.2015]. 

 

5.1.  Nazwij zwyczaj panujący w starożytnym Rzymie, a który przedstawia powyższe źródło: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.2. Odwołując się do elementów graficznych źródła podaj 4 argumenty na udowodnienie Twojej 

tezy:  

a. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

d. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ćwiczenie 6. 

6.1 Napisz, do jakiego mitu świata starożytnego nawiązuje motyw na monecie Euro: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.2. Nazwij postaci ukazane na rewersie monety:  ………………………………………………………………….………   , 

………………………………………………................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 https://www.google.com/search?q=monety+euro+  

https://www.google.com/search?q=monety+euro+


Ćwiczenie 7. 

Nadaj tytuł poniższym mapom, nazywając wydarzenie, określając jego czas oraz obszar, który ono 

obejmuje, np. Powstanie Imperium Perskie, od VI w. p.n.e. do IV w. p.n.e., obejmujące obszar od 

rzeki Indus po Morze Śródziemne i część Egiptu. 

  mapa 1:  

  mapa 2:  

 mapa 3:  

 

Ćwiczenie 8. 

8.1. Do jakiego mitu świata starożytnego nawiązuje obraz: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8.2. Podaj argumenty odwołują się do elementów graficznych obrazu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  



 

„ … ” pędzla Johna Williama Waterhouse’a (1896). (tytuł obrazu to także tytuł mitu :)) 

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2018/02/24/ 

 

Alicja Wachnianin-Męcina 

 

 

 

 

 

 

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2018/02/24/

