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Europa i świat
Średniowiecze
476 r. - upadek cesarstwa zachodniorzymskiego, koniec antyku początek średniowiecza.
622 r. - hidżra (ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny). Początek nowej ery muzułmańskiej
732 r. - Karol Młot pokonał Arabów pod Poitiers
755 r. – Pepin Krótki założył dla papieża Państwo Kościelne
800 r. - Karol Wielki, król Franków koronowany na cesarza (używa tytułu cesarza
rzymskiego)
843 r. - traktat w Verdun - podział państwa Franków (Karola Wielkiego) na trzy części. Dały
początek Niemcom, Francji i Włochom.
962 r. - koronacja Ottona I na cesarza odnowionego cesarstwa rzymskiego (tak naprawdę
niemieckiego)
1054 r. - wielka schizma wschodnia (podział chrześcijaństwa na katolicyzm i prawosławie)
1095 r. - synod w Clermont, wezwanie do wyprawy krzyżowej czyli krucjaty
1096-1099 r. - pierwsza krucjata (zdobycie Jerozolimy, powstanie w ziemi świętej państewek
chrześcijańskich, m.in. Królestwo Jerozolimskie)
1122 r. - ugoda cesarstwa z papiestwem w Wormacji
1204 r. - złupienie Konstantynopola przez krzyżowców IV krucjaty
1291 r. - upadek Akki (koniec wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej)
Nowożytność
1450 r. - wynalazek druku: Jan Gutenberg
1453 r. - upadek Konstantynopola, stolicy cesarstwa bizantyjskiego. Zdobyte przez Turków
staje się ich stolicą (zmieniają nazwę Konstantynopola na Stambuł/Istambuł).
1492 r. - Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę (koniec średniowiecza)
1497 r. - Vasco da Gama opłynął Afrykę i dotarł do właściwych Indii
1517 r. - wystąpienie Marcina Lutra - początek reformacji (powstanie wyznań protestanckich:
Luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, itd.)
1519-1522 Ferdynand Magellan opłynął ziemię dookoła
1545-1563 – trwa sobór trydencki
1588 - Anglia Elżbiety I pokonuje hiszpańską Niezwyciężoną Armadę (flotę)
1598 - edykt nantejski
1640 - 1660 rewolucja angielska (Oliver Cromwell)
1775 - 1783 wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych (Jerzy Waszyngton)
1776, 4 lipca Deklaracja Niepodległości (USA) - 4 lipca ważne święto, jak u nas 11 listopada
1787 - konstytucja stanów Zjednoczonych (pierwsza na świecie), (druga na świecie a
pierwsza w Europie będzie polska konstytucja z 3 maja 1791)
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1789 - 1799 rewolucja francuska (lub do 1794)
1789, 14 lipca zdobycie Bastylii (14 lipca to ich największe święto, jak u nas 11 listopada),
początek rewolucji francuskiej
1789 - Deklaracja praw człowieka i obywatela (rewolucyjna Francja)
1792 - Ludwik XVI ścięty na gilotynie, Francja republiką
1793 - 1794 terror jakobinów Maksymiliana Robespierre'a ("rewolucja zaczęła zjadać własne
dzieci")
1799 - 1815 rządy Napoleona Bonaparte we Francji (1799-1804 jako konsul, 1804-1815 jako
cesarz Francuzów), liczne wojny.
1807 - utworzenie Księstwa Warszawskiego
1812 - wyprawa Napoleona na Moskwę
1813 - bitwa narodów pod Lipskiem
1815 - 100 dni Napoleona i bitwa pod Waterloo
1814-1815 KONGRES WIEDEŃSKI
1848 - wiosna ludów
1861-1865 wojna secesyjna (w Stanach Zjednoczonych, Abraham Lincoln)
1861- zjednoczenie Włoch (Camillo Cavour)
1871 - zjednoczenie Niemiec (Otto von Bismarck) – Cesarstwo Niemieckie (II Rzesza)
1876 – Aleksander Graham Bell wynalazł telefon
1879 – Thomas Edison wynalazł żarówkę
1896 r. - pierwsze igrzyska nowożytne w Atenach
1903 – pierwszy lot samolotem braci Wright
1905-1907 rewolucja w Rosji i Kongresówce
Współczesność (czasy współczesne, najnowsze)
1914 - zamach w Sarajewie, zabójstwo arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żony (był
następcą na tron austro-węgierski, z dynastii Habsburgów). Bezpośrednia przyczyna wybuchu
I wojny światowej.
1914 – 1918 I wojna światowa.
1917 - rewolucja bolszewicka w Rosji (obalenie caratu, Włodzimierz Lenin, komuniści bolszewicy)
1917 - USA przystąpiły do wojny po stronie Ententy a przeciwko państwom centralnym
1918, 11 listopada – Koniec I wojny światowej. Odzyskanie niepodległości przez Polskę.
1919 - traktat wersalski. Pokój zawarty po I wojnie światowej.
1939 – 1945 II wojna światowa
(…)
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