Historycy dzielą przeszłość na dłuższe
okresy, uwzględniając daty, fakty
i działalność znanych osób.
Takie okresy nazywa się epokami.
Epoka obejmuje okres między
kolejnymi przełomowymi
wydarzeniami. Kiedy chcemy
uporządkować przeszłość,
wydarzenia te stanowią ważne
punkty orientacyjne.

Czas w historii i epoki historyczne
Naukę zajmującą się porządkowaniem wydarzeń w czasie i mierzeniem czasu w historii nazywamy chronologią.
Do mierzenia czasu historycznego używamy jednostek podziału czasu, takich jak: era, tysiąclecie, stulecie, wiek i półwiecze.

PREHISTORIA

Najdłuższy okres w dziejach ludzkości
trwający do wynalezienia pisma przez ludzi.

200 tys. lat p.n.e.

ok. 3500 lat p.n.e.

ŚREDNIOWIECZE

STAROŻYTNOŚĆ

Starożytność zakończyła się w 476 r.
wraz z upadkiem cesarstwa rzymskiego
na zachodzie Europy.

Średniowiecze trwało ok. 1000 lat i zakończyło się
wraz z odkryciem Ameryki przez Krzysztofa Kolumba.

NOWOŻYTNOŚĆ

Nowożytność zakończyła się wraz z końcem
I wojny światowej. Czasami historycy
wyodrębniają z niej dodatkowo niezwykle
ważny dla rozwoju cywilizacji wiek XIX.

1492 r.

WSPÓŁCZESNOŚĆ
Epoka najnowsza, w której nastąpił
dynamiczny rozwój nowoczesnych
technologii. Liczy niecałe 100 lat.

1918 r.

Kalendarze

Przed naszą erą – nasza era
Dzieje zostały podzielone
na dwie ery. Datą, która
wyznacza granicę między
nimi, są narodziny Jezusa
Chrystusa.
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Kalendarz to umowna rachuba czasu
przyjęta w danej kulturze, cywilizacji
lub religii. Wyznacza on powtarzające
się okresy związane najczęściej
z cyklami przyrody. Kalendarz, którym
dziś się posługujemy, nazywamy
kalendarzem gregoriańskim. Został
on wprowadzony przez papieża
Grzegorza XIII w 1582 r. zamiast
kalendarza juliańskiego.

Wyznawcy judaizmu
liczą czas od stworzenia
świata opisanego
w Starym Testamencie.
W naszym kalendarzu
byłby to rok 3761 p.n.e.

Wyznawcy prawosławia
używają kalendarza
juliańskiego, który różni
się o kilka dni
od naszego kalendarza.

Wyznawcy islamu liczą
lata od 622 r. n.e.,
czyli od początku
działalności proroka
Mahometa.
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