Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu „Pradzieje ziem polskich”

1. Metody badawcze archeologii
2. Źródło archeologiczne - specyfika, podział, stosunek do źródeł
historycznych
3. Metody datowania archeologicznego
4. Kultura archeologiczna - pojęcie, rodzaje, zakres znaczeniowy
5. Metoda etniczna w archeologii
6. Podstawy periodyzacji pradziejów ziem polskich
7. Współczesne koncepcje pochodzenia gatunku Homo
8. Współczesne koncepcje pochodzenia Homo sapiens sapiens: teorie
multiregionalna i „Out of Eden”
9. Teorie naukowe o wymarciu Homo sapiens neanderthalensis
10.
Paleolit dolny na ziemiach polskich
11.
Paleolit środkowy i kultury ludzi neandertalskich
12.
"Rewolucja" górnego paleolitu w kulturze ludzkiej
13.
Kultury paleolitu górnego na ziemiach polskich
14.
Techniki wytwarzania narzędzi w epoce kamienia
15.
Paleolit schyłkowy: oscylacje późnego Würmu
16.
Kultury łowców reniferów na ziemiach polskich
17.
Chronologia zlodowaceń na ziemiach polskich
18.
Mezolit: podstawy gospodarki, kultury archeologiczne
19.
"Rewolucja" neolityczna – pojęcie i przebieg
20.
Geneza neolitu na ziemiach polskich
21.
Pierwsi rolnicy i hodowcy na ziemiach polskich
22.
Kultury cyklu naddunajskiego
23.
Kultura pucharów lejowatych
24.
Kutura amfor kulistych
25.
Kultury archeologiczne neolitu na ziemiach polskich
26.
Eneolit - pojęcie i podstawy wydzielania
27.
Kultury archeologiczne eneolitu
28.
Paraneolit - pojęcie i kultury archeologiczne
29.
Koncepcja pochodzenie ludów indoeuropejskich

30.
Epoka brązu - chronologia i podstawy wydzielania
31.
Kultury archeologiczne wczesnego brązu
32.
Kopalnie krzemienia na ziemiach polskich w neolicie i epoce
brązu
33.
Kultura unietycka
34.
Kultura mierzanowicka
35.
Kultura ceramiki sznurowej
36.
Kultura iwieńska
37.
Centra wytwarzania brązu w Europie w epoce brązu
38.
Kultury mogiłowe w epoce brązu
39.
Kultura łużycka na ziemiach polskich
40.
Budownictwo grodowe w kulturze łużyckiej
41.
Obrzędowość pogrzebowa w kulturze łużyckiej
42.
Birytualizm w obrzędowości pogrzebowej kultury łużyckiej
43.
Grupa górnośląsko-małopolska kultury łużyckiej
44.
Stosunki etniczne na ziemiach polskich w epoce brązu i
wczesnej epoce żelaza
45.
„Halsztatyzacja” kultury łużyckiej
46.
Scytowie i ślady ich obecności na ziemiach polskich
47.
Kultury okresu halsztackiego i wczesnego latenu na ziemiach
polskich
48.
Kryzys i katastrofa kultury łużyckiej – przyczyny
49.
Kultura urn twarzowych i jej ekspansja na terenie ziem
polskich
50.
Ziemie Polski północno-wschodniej w epoce brązu i wczesnej
epoce żelaza
51.
Celtowie w Europie
52.
Celtowie na ziemiach polskich
53.
Kultury archeologiczne późnego okresu lateńskiego i
wczesnego okresu rzymskiego na ziemiach polskich
54.
Stosunki Imperium Romanum i Barbaricum
55.
Ludy barbarzyńskie na ziemiach polskich w okresie wpływów
rzymskich
56.
Sytuacja kulturowa na ziemiach polskich w okresie wpływów
rzymskich

57.
Sytuacja etniczna na ziemiach polskich w okresie wpływów
rzymskich
58.
Źródła historyczne o ziemiach polskich w okresie wpływów
rzymskich
59.
Kultura wielbarska
60.
Kultura luboszycka
61.
Importy rzymskie na ziemiach polskich
62.
Kultura kurhanów zachodniobałtyjskich
63.
Funkcje monet rzymskich na terenie Barbaricum
64.
Groby „książęce” w okresie wpływów rzymskich na ziemiach
polskich
65.
Struktury społeczne i polityczne na terenie ziem polskich w
okresie wpływów rzymskich
66.
Obrzędowość pogrzebowa w kulturze przeworskiej
67.
Ośrodki metalurgiczne na ziemiach polskich w okresie
wpływów rzymskich
68.
Kultura puchowska na ziemiach polskich
69.
Goci na ziemiach polskich
70.
Hunowie i ich wpływ na wydarzenia okresu wędrówek ludów
71.
„Calisia” Ptolemeusza i możliwości jej lokalizacji
72.
Grupa dobrodzieńska w późnym okresie rzymskim i okresie
wędrówek ludów
73.
Góra Ślęża – śląski Olimp.
74.
Grupa olsztyńska i jej ponadregionalne kontakty w okresie
wędrówek ludów
75.
Kultury archeologiczne i grupy kulturowe w okresie
wędrówek ludów na ziemiach polskich
76.
Początki kultury słowiańskiej na ziemiach polskich
77.
Etnogeneza i topogeneza Słowian
78.
Dzieje badań nad wczesną historią Słowian
79.
Językoznawstwo o pochodzeniu Słowian
80.
Podziały plemienne na ziemiach polskich - źródła i sposoby
rekonstrukcji
81.
Archeologia o początkach państwa polskiego – badania nad
powstawaniem grodów piastowskich

82.
Struktura społeczna u Słowian we wczesnym średniowieczu
83.
Budownictwo grodowe we wczesnym średniowieczu na
ziemiach polskich
84.
Funkcje grodów słowiańskich
85.
Religia plemion prapolskich
86.
Chrystianizacja i jej odbicie w źródłach archeologicznych
87.
Awarowie i ich wpływ na dzieje ludów słowiańskich
88.
Osadnictwo typu wczesnomiejskiego na ziemiach polskich
we wczesnym średniowieczu
89.
Pierwsze państwa u Słowian Zachodnich
90.
Miejsce i rola wiecu w strukturze społeczno-politycznej
Słowian Zachodnich
91.
Tzw. wczesny feudalizm na ziemiach polskich
92.
Organizacja gospodarcza państwa wczesnopiastowskiego
93.
Pieniądz u Słowian
94.
„Państwo” Wiślan
95.
Metalurgia żelaza w pradziejach
96.
Górnictwo w pradziejach
97.
Ziemie polskie a Wielkie Morawy
98.
Emporia handlowe na południowym wybrzeżu Bałtyku
99.
Rolnictwo w pradziejach
100. Społeczności zbieracko-łowieckie w pradziejach na ziemiach
polskich
====================================================
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Tematyka ćwiczeń:
Zajęcia organizacyjne - /2 godziny/
- omówienie tematów zajęć i literatury przedmiotu
- określenie wymagań do zaliczenia
I Czas w pradziejach /4 godziny/
- główne systemy chronologiczne
- geochronologia czwartorzędu
- sposoby datowania archeologicznego - metody chronologii
względnej i absolutnej
- system trzech epok
- podstawy periodyzacji pradziejów ziem polskich
II Dzieje człowieka w starszej epoce kamienia /2 godziny/
- warunki środowiskowe w paleolicie
- zmienność klimatu plejstocenu
- techniki wytwarzania narzędzi w epoce kamienia
- grupy i kultury archeologiczne paleolitu
III Rewolucja neolityczna - nowy model cywilizacyjny /2 godziny/
- centra neolityzacyjne na świecie
- drogi udomowienie roślin i zwierząt na terenie bliskowschodniego
centrum neolityzacyjnego
- znaczenie przejścia do gospodarki wytwórczej dla kultury ludzkiej
- główne różnice pomiędzy modelem kulturowym opartym na
gospodarce przyswajającej a wytwórczej
IV Ziemie polskie w młodszej epoce kamienia /4 godziny/
- geneza neolitu na ziemiach polskich

- charakterystyka środowiska naturalnego ziem polskich w okresie
atlantyckim i subborealnym
- model gospodarki rolniczo-hodowlanej kultur cyklu naddunajskiego
- cechy charakterystyczne kultur wytworzonych na obszarze Niżu
Środkowoeuropejskiego
- cechy kultur hodowlano-rolniczych i pasterskich
- model kulturowy tzw. neolitu leśnego
V Kultura łużycka – wczesny model cywilizacyjny /2 godziny/
- geneza kultury łużyckiej
- zmienność terytorialna modelu łużyckiego
- kontakty z ludami koczowniczymi (Scytowie, Kimmeriowie)
- kontakty z cywilizacjami południowej Europy
- przyczyny upadku kultury łużyckiej
Sprawdzian pisemny z dotychczas omówionych zagadnień i lektur
dodatkowych /2 godziny/
VI Okres dominacji celtyckiej w Europie /2 godziny/
- geneza kultury lateńskiej
- migracje celtyckie w Europie
- nowe elementy kulturowe rozpowszechnione przez Celtów w
Europie
- osadnictwo celtyckie na ziemiach polskich
- latenizacja kultur środkowej i wschodniej Europy
VII Kontakty Imperium Romanum z mieszkańcami ziem polskich
/2 godziny/
- Imperium a Barbarzyńcy
- źródła pisane o ziemiach polskich w okresie wpływów rzymskich
- kontakty polityczne z Imperium Romanum
- handel z Imperium, problem szlaku bursztynowego

VIII Ziemie polskie w okresie wędrówek ludów /2 godziny/

- ludy i kultury Europy środkowej i wschodniej w II połowie IV w. ne
- znaczenie inwazji huńskiej dla sytuacji politycznej Europy środkowej i
wschodniej
- sytuacja kulturowa na ziemiach polskich w późnym okresie wpływów
rzymskich
- kultury archeologiczne i grupy kulturowe okresu wędrówek ludów grupa dobrodzieńska, olsztyńska, dębczyńska
- obecność huńska na ziemiach polskich
Sprawdzian pisemny z dotychczas omówionych zagadnień i lektur
dodatkowych /2 godziny/

IX Początki kultury słowiańskiej /2 godziny/
- chronologia i periodyzacja wczesnego średniowiecza w Europie i w
Polsce
- źródła pisane o Słowianach w V-VII wieku
- migracje słowiańskie w V i VI wieku
- główne modele kulturowe wczesnej Słowiańszczyzny
- Słowianie zachodni, wschodni i południowi.
- kultura praska - cechy charakterystyczne
- związki Słowian z Awarami

X - Geografia plemienna ziem polskich we wczesnym średniowieczu
/2 godziny/
- źródła pisane o plemionach polskich w IX-X wieku
- metody rekonstrukcji geografii plemiennej - retrogresja, metoda
filologiczna, metoda toponimów obronnych, nazwy patronimiczne,
- główne plemiona polskie w IX wieku
- problem tzw. państwa Wiślan
- rekonstrukcja geografii plemiennej Śląska

