
Lekcje zdalne, Dorota Dutkiewicz,  11.03-20.03.2020r. 

Historia Klasa IVc

Proszę żeby uczniowie przepisali i uzupełnili poniższą notatkę w zeszycie. 

Temat: Maria Skłodowska-Curie - polska noblistka. 

1. Wyjaśnij dlaczego Maria Skłodowska opuściła ojczyznę i wyemigrowała do Francji.

2. Wymień najważniejsze dokonania polskiej uczonej.

3. Uzupełnij tabelkę: 

Imię i nazwisko Dziedzina/działalność Charakterystyka 

Proszę obejrzeć filmik na youtube: Maria Skłodowska-Curie i niewidzialne promieniowanie.

Temat: Józef Piłsudski i niepodległa Polska. 

Na początek polecam filmik na youtube: Z pamiętnika dziadka, potem na podstawie podręcznika  i 
wiedzy z animacji, proszę o odpowiedź na pytania. 

1. Czym zajmował się J. Piłsudski przed wybuchem I wojny światowej?

2. Czym zajmował się J. Piłsudski w czasie I wojny światowej? (koniecznie z którym zaborcą 
współpracował i jaką formację wojskową utworzył). 

Następnie s. 114-115, praca z infografiką zadanie 1 i 2 (pisemnie w zeszycie), a na koniec s. 116 
praca z mapą zadanie 1 i 2 (także pisemnie w zeszycie)

Dzieci mogą powtarzać rozdział III i zrobić podsumowanie ze strony 110 (pisemnie w zeszycie). 

Historia, Klasa VIc

Temat: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów. 

Przeczytaj temat z podręcznika, a następnie pisemnie w zeszycie udziel odpowiedzi na zadania: 
Sprawdź się (s. 157, z.1,2 i 3). 
Przyjrzy się mapie na s. 153. Odpowiedz pisemnie na zadanie 1 i 2, praca z mapą. 
Wyjaśnij co oznacza powiedzenie: od Sasa do Lasa. 

Temat: Pierwszy rozbiór Polski. 

Przeczytaj temat z podręcznika, a następnie pisemnie w zeszycie udziel odpowiedzi na zadania: 
Sprawdź się (s. 162, z. 1 i 2). 
Przyjrzyj się mapie na s. 160. Odpowiedz pisemnie na zadanie 1 i 2, praca z mapą. 



Wyjaśnij jaką rolę odegrał Rejtan w czasie sejmu rozbiorowego? 

Temat: Kultura polskiego oświecenia

Proszę, aby uczniowie samodzielnie zapoznali się z tematem: Kultura polskiego oświecenia. 

Po zapoznaniu się z materiałem proszę o zrobienie zadań ze strony 168 „Sprawdź się”  zadania 1-3.

1. Wymień przykłady architektury i sztuki klasycyzmu w Polsce (poszukaj przykładów z 
terenów Wielkopolski):
-
-
-
-

Jako zadanie domowe na ocenę, proszę o napisanie pracy na temat  wybranego zabytku 
klasycyzmu. Pisząc pracę, proszę zwróć szczególną uwagę na elementy nawiązujące do 
klasycyzmu. Pracę prześlij na adres mailowy. 

Historia klasa VII c

Temat: Lekcja powtórzeniowa: I wojna światowa. 

Ustnie lub pisemnie proszę opracować odpowiedzi na pytania ze s.186 Sprawdź się. 
Obejrzyj film na youtube: tvp IPN Co by było gdyby zwierzęta mówiły Baśka Murmańska 
Obejrzeli film na youtube Gra o niepodległość. Z filmu należy sporządzić notatkę: Jaką wizję na 
temat przyszłej Polski miał J. Piłsudski, a jaką R. Dmowski? 

Temat: Świat po I wojnie światowej

1. Postanowienia traktatu wersalskiego (z podręcznika wynotuj najważniejsze postanowienia 
traktatu wersalskiego s. 188-189):
-
-
-
-
2. Dlaczego tzw. mały traktat wersalski wywołał oburzenie w Polsce? (podręcznik s. 189 - 
przeczytaj postanowienia, dokonaj analizy).

3. Dlaczego postanowienia konferencji w Locarno w 1925 r. spowodowały w Polce obawy, co do 
wybuchu wojny w Niemcami? (podręcznik s. 190 - przeczytaj postanowienia, dokonaj analizy).

4. Dlaczego utworzono Ligę Narodów? Czy miała ona szansę spełnić swoje zadanie? Odwołaj się 
do karykatury z 26 marca 1919 roku ( karykaturę znajdziesz:
http://mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/NBP_odcinek_3.pdf)

5. Uzupełnij ciąg przyczynowo skutkowy na temat Wielkiego Kryzysu:



wzrost produkcji w USA- inwestycje na 
giełdzie-.............-.............-..............................................................- New Deal 

Na you tube obejrzyj:
System wersalski w Europie, hAsta la Hista (prezentacja)
Wielki Kryzys 1929, scenariusz Prof. Wojciech Roszkowski, redakcja Prof. Peer Vries (filmik 
animowany).

Temat: Narodziny faszyzmu. 

1. Jak przedstawiała się sytuacja Włoch po I wojnie światowe? (s. 192, czy ludzie mieli pracę? czy 
dużo zarabiali? czy byli zadowoleni z udziału Włoch w I wojnie światowej? czy widzieli szansę na 
poprawę swojej sytuacji w przyszłości?)
-
-
-
2. W punktach opisz etapy przejmowanie władzy przez B. Mussoliniego. 

Udziel pisemnie odpowiedzi na pytania: s. 193, praca z tekstem źródłowym z. 1 i 2

Możesz obejrzeć prezentację na youtube: lekcja 9 Włochy zwycięstwo faszyzmu. 
Zapamiętaj pojęcia wytłuszczone czarnym i czerwonym drukiem w podręczniku!

Wiedza o społeczeństwie, klasa VIII a, b, c, d

W ostaniach dniach wielu uczniów było nieobecnych, w związku jako pierwszy przesyłam temat, 
który został już zrealizowany.

Temat: Prezydent i Rada Ministrów. 

1. Wykonaj mapę myśli na temat słowa prezydent (wymień kompetencje prezydenta, sprawdź kto 
może nim zostać, zanotuj nazwisko obecnego prezydenta).
Możesz wykorzystać podręcznik s. 140 lub filmik na youtube: Co może prezydent? | 
MamPrawoWiedziec.pl

2. Wykonaj mapę myśli na temat hasła Rada Ministów (wymień jej uprawnienia, podaj nazwisko 
prezesa Rady Ministrów, dowiedz się kim jest premier).

3. Wynotuj imiona i nazwiska prezydentów Polski po 1989 roku. 

Temat: Sądy i trybunały. 

1. Co to znaczy, że sędziowie powinni być:
- bezstronni,
- niezawiśli,
- nieusuwalni. 

2. Co to znaczy, że sędziom przysługuje immunitet?



3. Na czym polega zasada dwuinstancyjności postępowania?

4. Na czym polega praca prokuratora, a na czym obrońcy?

5. Narysuj schemat hierarchii sądów polskich. 

Skorzystaj z podręcznika s. 146-149, przeczytaj prezentację na youtube Sądy i trybunały || WOS || 
VIII B

Temat: Organizacje obywatelskie.

1. Organizacje pozarządowe dzielą się stowarzyszenia i fundacje. Wyjaśnij jakie warunki trzeba 
spełnić, aby utworzyć stowarzyszenie, a jakie aby powstała fundacja.

2. Czym zajmują się organizacje pozarządowe? (odpowiedzi udziel od myślników)
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Czym zajmują się wolontariusze? (odpowiedzi udziel od myślników)
-
-
-
-

4. Co zyskuje woluntariusz angażując się w pracę na rzecz społeczeństwa? (odpowiedz pełnym 
zdaniem)

5. Jakie prawa posiadają związki zawodowe? 
-
-
-

6. Scharakteryzuj działalność wybranej organizacji pozarządowej (3-4 zdania)

Temat: Media i opinia publiczna. 
1. Jaką funkcję mają sondaże?



2. Wyjaśnij pojęcie mass media. 
3. Wymień funkcje mediów:

-
-
-
-

4. Podaj funkcje reklamy:
-
-
-

5. Wyjaśnij na czym polegają kampanie społeczne. Wymień problemy społeczne jakich 
najczęściej dotyczą. 

Historia, klasa VIII a, b, d. 

Na ostatnich lekcjach bardzo dużo osób było nieobecnych. Omówiliśmy:
Temat: Początki władzy komunistów w Polsce.

Temat: Opór społeczny wobec komunizmu.  

Temat: Powojenna odbudowa. 
Omawiałam tematy na podstawie prezentacji dostępnej w internecie (Polska Ludowa pierwsze 
powojenne lata). 

W zeszycie proszę pisemnie odpowiedzieć na pytanie:  ? Dlaczego ucieczka Józefa Światły okazała 
się niebezpieczna dla władz komunistycznych w Polsce? (s. 171)

Wyjaśnij pojęcie szabrownicy. (s. 173)

Pisemnie odpowiedz na pytania do tekstu źródłowego s. 173, pytanie 1 i 2. 

Obejrzyj film na youtube: Czas PRL-u odbudowa Warszawy. 
Na podstawie wiedzy z podręcznika oraz filmu odpowiedz na pytanie: ? s.173 W jaki sposób 
Twoim zdaniem została odbudowana stolica w 1945 r.? Czy należało zachować jej dawny kształt, 
czy też na nowo zaprojektować?  

Temat: Polska w czasach staliznizmu. 

Przeczytaj temat w podręczniku. Więszkość wiadomości zdążyliśmy omówić w czasie lekcji w 
szkole. 

Odpowiedz na pytania.

1. Jakie postanowie zapadły na tajnej konferencji w Szklarskiej Porębie w 1974 roku?
2. Na czym polegał kult jednostki w Polsce?
3. Przeczytaj tekst źródłowy na s. 179, odpowiedz na pytanie 1 i 2. 
4. Podaj cechy socrealizmu. 
5. Praca z infografiką. Udziel odpowiedzi na pytanie 1 i 2. 



Temat: Polski Październik. 

Przeczytaj temat w podręczniku. Obejrzyj prezentację n ayoutube: Historia RPNP - Lekcja 37. PRL 
w czasach Gomułki -- lata 1956-1970 

Odpowiedz pisemnie na pytania.
1. Jak śmierć Stalina wspłynęła na sytuację w Polsce?
2. Scharakteryzuj poglądy puławian i natolijczyków. 
3. W pięciu zdaniach opisz przebieg wydarzeń w Poznaniu w czerwcy 1956 roku.
4. Odpowiedz na pytania do testu źródłowego na s. 184.
5. Dlaczego na I sekretarza wybrano W. Gomułkę? 


