
Kanon historyczny 

 
776 r. p.n.e. – pierwsze igrzyska w Olimpii 
753 r. p.n.e. – założenie Rzymu  
490 r. p.n.e. – bitwa pod Maratonem 
480 r. p. n. e. – bitwa pod Salaminą – koniec wojen grecko-perskich 
331 r. p.n.e. – bitwa pod Gaugamelą  
44 r. p. n. e. – zabójstwo Juliusza Cezara 
27 r. p.n.e. – Rzym staje się cesarstwem – objęcie władzy przez Oktawiana 
Augusta 
395 r. n.e. – podział cesarstwa rzymskiego na wschodnie (stolica – 
Konstantynopol) i zachodnie (stolica – Rzym)  
476 r. n.e. – upadek cesarstwa zachodniorzymskiego i koniec epoki 
starożytnej.  
622 r. – ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny – początek nowej ery 

muzułmańskiej  
800 r. – koronacja Karola Wielkiego na cesarza – odnowienie cesarstwa 

rzymskiego na zachodzie 
843 r. – traktat w Verdun – podział państwa Karola Wielkiego 
962 r. – koronacja Ottona I na cesarza rzymskiego – powstanie I Rzeszy 

Niemieckiej 
966 r. – chrzest Polski 
1000 r. – zjazd gnieźnieński  
1025 r. – koronacja Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski o 
1054 r. – Wielka schizma wschodnia – podział chrześcijaństwa na  

katolicyzm i prawosławie  
1138 r. – testament Bolesława Krzywoustego – początek rozbicia 
dzielnicowego Polski 
1226 r. – sprowadzenie Krzyżaków do Polski  
1320 r. – koronacja Władysława Łokietka – koniec rozbicia 
dzielnicowego w Polsce   
1364 r. – powstanie Akademii Krakowskiej – pierwszego polskiego 
uniwersytetu 
1370 r. – śmierć Kazimierza Wielkiego – koniec dynastii Piastów  
1385 r. – unia polsko-litewska w Krewie, początek panowania dynastii 
Jagiellonów 
1410 r. – bitwa pod Grunwaldem  
1453 r. – upadek Konstantynopola – zajęcie przez Turków, zmiana nazwy na 
Stambuł (Istambuł) 
1466 r. – II pokój toruński – koniec wojny trzynastoletniej i odzyskanie 

Pomorza Gdańskiego przez Polskę 
1492 r. – odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba - koniec epoki  

średniowiecza. 
1517 r. – wystąpienie Marcina Lutra i początek reformacji  
1525 r. – hołd pruski 

 
1543 r. – ogłoszenie dzieła O obrotach sfer niebieskich Mikołaja Kopernika 
1569 r. – unia lubelska tworząca Rzeczpospolitą Obojga Narodów  
1572 r. – śmierć Zygmunta Augusta, koniec dynastii Jagiellonów  
1573 r. – pierwsza wolna elekcja w Rzeczypospolitej  
1655-1660 r. – potop szwedzki  
1683 r. – zwycięska bitwa z Turkami pod Wiedniem – ostatnie wielkie 
zwycięstwo Rzeczypospolitej 
1772 r. – I rozbiór Polski  
1787 r. – ustanowienie konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki – 
pierwsza konstytucja na świecie  
1789 r. – początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej  
1791 r. – uchwalenie konstytucji 3 Maja 
1793 r. – II rozbiór Polski  
1795 r. – III rozbiór Polski – upadek I Rzeczypospolitej 
1797 r. – powstanie Legionów Polskich we Włoszech  
1807 r. – utworzenie Księstwa Warszawskiego 
1815 r. – klęska Napoleona pod Waterloo  
1815 r. – obrady kongresu wiedeńskiego – nowy podział polityczny Europy  
1830-1831 r. – powstanie listopadowe  
1848 r. – Wiosna Ludów w Europie  
1861–1865 r. – wojna secesyjna w USA  
1863-1864 r. – powstanie styczniowe 
1871 r. – zjednoczenie Niemiec i utworzenie II Rzeszy  
1914 r. – wybuch I wojny światowej - koniec epoki nowożytnej  
1916 r. – bitwa pod Verdun – najkrwawsza bitwa Wielkiej Wojny 
1917 r. – dwie rewolucje w Rosji: lutowa i październikowa  
11.11.1918 r. – odzyskanie prze Polskę niepodległości po 123 latach 

niewoli  
1919 r. – podpisanie traktatu wersalskiego kończącego I wojnę światową  
1920 r. – bitwa warszawska  
1922 r. – „marsz na Rzym” – przejęcie władzy we Włoszech przez faszystów 
1926 r. – zamach majowy – przejęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego 
1933 r. – dojście do władzy w Niemczech Adolfa Hitlera – powstanie III 
Rzeszy 
1938 r. – anschluss (wcielenie) Austrii do III Rzeszy 
23.08.1939 r. – pakt Ribbentrop-Mołotow 
1.09.1939 r. – atak III Rzeszy na Polskę – początek II wojny światowej 
17.09.1939 r. – atak ZSRS na Polskę 
1940 r. – zbrodnia katyńska  
1941 r. – atak III Rzeszy na ZSRS 
1941 r. – atak Japonii na Pearl Harbor (USA) 
1943 r. – powstanie w getcie warszawskim 
1.08 – 2.10.1944 r. – powstanie warszawskie 
1945 r. – koniec II wojny światowej – zdobycie Berlina i kapitulacja Japonii 
1947 r. – przejęcie władzy w Polsce przez komunistów 
1948 r. – powstanie państwa Izrael 
 



1956 r.  – strajki czerwcowe w Poznaniu 
1962 r. – kryzys kubański 
1970 r. – protesty robotnicze na Wybrzeżu (Grudzień ’70) 
1978 r. – wybór Karola Wojtyły na papieża (Jan Paweł II) 
1980 r. – strajki robotnicze w Gdańsku i powstanie pierwszych wolnych 
związków zawodowych (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność”) 
13.12.1981 r. – wprowadzenie stanu wojennego 
1989 r. – obrady Okrągłego Stołu; wprowadzenie demokracji w Polsce 
1989 r. – „Jesień Ludów” 
1990 r. – Lech Wałęsa pierwszym prezydentem III RP 
1999 r. – wstąpienie Polski do NATO 
11 XI 2001 r. – zamachy terrorystyczne w USA – początek światowej wojny z 
terroryzmem 
2004 r.  -wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 
 
 

 


