
Magdalena Kamecka- Lenart      WOS  kl.8 

adres: historiaszkolapodstawowa@gmail.com 

 

Temat: Sądy i trybunały      (termin na wykonanie zadań 25 .03- 1.04.2020) 

W podręczniku na str. 146- 149 przeczytaj tekst. 

Wykonaj ćwiczenia; 

               ĆWICZENIA : 2 i 4   pisemnie 

                ĆWICZENIA: 1,3,5,6,7,8  str.150 - 151 ustnie 

Uzupełnieniem wiadomości będzie filmik na YouTube: Polskie sądy i trybunały. 

  

 

Temat: Organizacje obywatelskie    ( termin na wykonanie zadań 2.O4-8.04 ) 

 W podręczniku na str. 152- 155 przeczytaj tekst. 

Wykonaj ćwiczenia; 

               ĆWICZENIA : 4 i 5   pisemnie 

                ĆWICZENIA: 1,2,3,6,7  str.156 - 157 ustnie 

Skorzystaj ze str, www.pozytek.gov,pl 

obejrzyj  filmik na  ttps://www.youtube.com/watch?v=TwZRgCV7rJ 

 

Temat: Media i opinia publiczna   

        ( termin na wykonanie zadań 16.04 - 22.04 ) 

W podręczniku na str. 158- 161 przeczytaj tekst. 

Wykonaj ćwiczenia; str.162-166 

               ĆWICZENIA : 4    pisemnie 



                ĆWICZENIA: 1,2,3,5,6,7 ustnie 

Skorzystaj ze str,www.pozytek.gov,pl 

obejrzyj  filmik na  https://www.youtube.com/watch?v=TZ8KSgonYfY 

 

 

Temat: Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej - powtórzenie wiadomości 

       ( termin na wykonanie zadań 23.04 - 29.04 ) 

Podręcznik str.164 - 165 

W zeszycie wykonaj test ze st. 165 

https://www.youtube.com/watch?v=gA8lFhhiaFg 

 

 

Magdalena Kamecka- Lenart    

Wychowanie do życia w rodzinie kl. 5  

adres: historiaszkolapodstawowa@gmail.com 

 

Higiena osobista: film           termin do 10.04  

        

https://www.youtube.com/watch?v=-NvoY-TKpn4&t=15s 

https://www.youtube.com/watch?v=TqK2HBKDoB4 

 

film Klasa https://www.youtube.com/watch?v=oPhhqDd2xbI     termin do 24.04 

 

Na zawsze https://www.youtube.com/watch?v=XH6MEbuvihE    termin do 5.05 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TZ8KSgonYfY
https://www.youtube.com/watch?v=gA8lFhhiaFg
https://www.youtube.com/watch?v=-NvoY-TKpn4&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=TqK2HBKDoB4
https://www.youtube.com/watch?v=oPhhqDd2xbI
https://www.youtube.com/watch?v=XH6MEbuvihE


 

Magdalena Kamecka- Lenart    

Wychowanie do życia w rodzinie kl. 6  

adres: historiaszkolapodstawowa@gmail.com 

 

Higiena osobista: film           termin do 10.04  

        

https://www.youtube.com/watch?v=-NvoY-TKpn4&t=15s 

https://www.youtube.com/watch?v=TqK2HBKDoB4 

 

film Klasa https://www.youtube.com/watch?v=oPhhqDd2xbI     termin do 24.04 

 

Na zawsze https://www.youtube.com/watch?v=XH6MEbuvihE    termin do 5.05 

 

 

Magdalena Kamecka- Lenart     Historia  kl.6 

adres: historiaszkolapodstawowa@gmail.com 

     

VI.4 Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja    
       (termin wykonania zadania 25.03- 3.04) 

Podręcznik str. 169- 173 

Obejrzyj filmiki: https://www.youtube.com/watch?v=BXU6BqsxELM 

          https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk&t=21s 

https://www.youtube.com/watch?v=-NvoY-TKpn4&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=TqK2HBKDoB4
https://www.youtube.com/watch?v=oPhhqDd2xbI
https://www.youtube.com/watch?v=XH6MEbuvihE
https://www.youtube.com/watch?v=BXU6BqsxELM
https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk&t=21s


Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 85- 87 

 

VI.5 Temat: Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski 
        (termin wykonania zadania 3.04- 9.04) 

Podręcznik str. 174- 179 

Obejrzyj filmiki      https://www.youtube.com/watch?v=bbWnUn-1wpw 

  https://www.youtube.com/watch?v=PLsZDp5ppOs 

              Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 88- 89 

 

VI.6 Temat: Upadek Rzeczpospolitej – powtórzenie wiadomości 
                 (termin wykonania zadania 9.04-16.04 ) 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 92- 93 

Obejrzyj filmiki 
https://www.youtube.com/watch?v=pf-9vpQyxichttps://www.youtube.com/watch?v=5biNN8yJBBo 

https://www.youtube.com/watch?v=yaPldxHcSYg 

 

 

VII.1 Temat: Rewolucja francuska       

       (termin wykonania zadania 17.04-23.04 ) 

Podręcznik str. 184 189 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 94- 95 

Obejrzyj filmik https://www.youtube.com/watch?v=p7Wh5tMYw-0     

 

https://www.youtube.com/watch?v=bbWnUn-1wpw
https://www.youtube.com/watch?v=PLsZDp5ppOs
https://www.youtube.com/watch?v=pf-9vpQyxic
https://www.youtube.com/watch?v=pf-9vpQyxic
https://www.youtube.com/watch?v=yaPldxHcSYg
https://www.youtube.com/watch?v=p7Wh5tMYw-0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Kamecka- Lenart       Historia kl.VI 

adres: historiaszkolapodstawowa@gmail.com 

 

5. 5. Temat: Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski 

        ( termin na wykonanie zadań 2.O4-8.04 ) 

Podręcznik, srt.174 - 179 przeczytaj tekst, a następnie wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń, 

str.88 - 89, poniższą notatkę nałeży przepisać lub wydrukować i wkleić do zeszytu 

1. Wybuch insurekcji kościuszkowskiej 



a. po trzecim rozbiorze okrojona Polska była całkowicie zależna od Rosji 

b. powstanie było planowane przez patriotów należących do tajnych organizacji 

c. na naczelnika powstania wyznaczono gen. Tadeusza Kościuszkę 

d. Tadeusz Kościuszko ogłosił akt powstania w Krakowie 24 III 1794 r. 

2. Tadeusz Kościuszko 7 V 1794 r. ogłosił Uniwersał Połaniecki – poprawiał położenie chłopów 

3. Przebieg powstania 

a. wojska Tadeusza Kościuszki odniosły pierwsze zwycięstwo pod Racławicami 

b. przywódcą powstania w Warszawie był Jan Kiliński 

c. na czele powstańców na Litwie stanął gen. Jakub Jasiński 

d. w lipcu 1794 r. wojska rosyjskie i pruskie przystąpiły do oblężenia Warszawy 

– zostało przerwane na skutek wybuchu powstania w Wielkopolsce 

– z pomocą do Wielkopolski wyruszył gen. Jan Henryk Dąbrowski 

e  10 X 1794 r. po klęsce pod Maciejowicami Kościuszko dostał się do niewoli rosyjskiej 

f. wojska carskie zdobyły szturmem Pragę 4 XI 1794 r. 

4. Trzeci rozbiór Polski – 1795 r. 

a. Prusy zabrały zach. część Mazowsza z Warszawą 

b. Austria otrzymała południową i wschodnią część Mazowsza 

c. Rosja przejęła Litwę, Polesie, Wołyń oraz ziemie białoruskie 

d. trzeci rozbiór oznaczał całkowitą likwidację państwa polskiego.6. 1. Rewolucja francuska 

 

5. 6-7 Temat: Upadek Rzeczypospolitej - powtórzenie wiadomości 

        ( termin na wykonanie zadań 16.04 - 22.04 ) 

- wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str, 92 -93 

 

6. 1. Temat: Rewolucja francuska   ( termin na wykonanie zadań 23.04 - 29.04 ) 



Podręcznik, srt.184 - 189 przeczytaj tekst, a następnie wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń,  

poniższą notatkę nałeży przepisać lub wydrukować i wkleić do zeszytu. W zeszycie ćwiczeń str., 

str.94 - 95 wykonaj ćwiczenia 

1. Francja przed wybuchem rewolucji 

a. Francja była monarchią absolutną 

b. władzę sprawował nieudolny Ludwik XVI z dynastii Burbonów 

c. społeczeństwo francuskie dzieliło się na trzy stany: 

– duchowieństwo 

– szlachta 

– stan trzeci (chłopi i mieszczanie - w tym bardzo zamożna burżuazja) 

d. dochody państwa nie wystarczały na pokrycie kosztów 

– utrzymania dworu 

– prowadzenia licznych wojen 

e. Ludwik XVI zwołał Stany Generalne, żeby uchwaliły nowe podatki – 1789 r. 

2. Wybuch rewolucji we Francji – 1789 r. 

a. przedstawiciele stanu trzeciego dążyli do przeprowadzenia reform społecznych 

b. przedstawiciele stanu trzeciego ogłosili się Zgromadzeniem Narodowym 

c.  Zgromadzenie Narodowe przekształciło się w Konstytuantę, czyli organ władzy, którego zadaniem 

było uchwalenie konstytucji 

d. mieszkańcy Paryża zdobyli i zburzyli Bastylię – 14 lipca 1789 r.  

d. zdobycie Bastylii uznaje się za początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej 

3. W sierpniu 1789 Konstytuanta uchwaliła Deklarację praw człowieka i obywatela, która: 

a. znosiła podział społeczeństwa na stany 

b. ustanawiała równość wszystkich wobec prawa 

c. przyznawała prawa i wolności: 

– wolność słowa 

– wolność wyznania 



– prawo własności 

– gwarancję nietykalności osobistej 

– prawo do oporu przeciwko niesprawiedliwości 

4. We wrześniu 1791 r. została uchwalona konstytucja 

a. Francja stała się monarchią konstytucyjną 

– głową państwa pozostawał król 

– władza króla była ograniczona przepisami konstytucji 

b. konstytucja wprowadzała trójpodział władzy: 

– władza ustawodawcza należała do Zgromadzenia Prawodawczego 

– władzę wykonawczą sprawował król 

– trzecim organem władzy były niezależne sądy – władza sądownicza 

c. konstytucja gwarantowała wszystkie prawa obywatelskie zapisane w Deklaracji praw człowieka i 

obywatela 

 

 

 

 

 

 

Historia Kl.V        Markuszowa 

 

5. 4. Kryzys i odbudowa państwa polskiego 
       ( termin na wykonanie zadań 25.03 – 2.04 ) 

Podręcznik str.175-178,  ćwiczenia str.95 -96 

Wysłuchaj naYouTube https://www.youtube.com/watch?v=-q6zJnU3zAI 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-q6zJnU3zAI


5. 5. Rządy Bolesława Krzywoustego 

( termin na wykonanie zadań 3.04 – 8.04 ) 

Podręcznik str.179-181,  ćwiczenia str.97 -96 

Obejrzyj filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=F4S4vkjhgyU 

https://www.youtube.com/watch?v=e_L-B4fd8k4 

 

5. 6. Społeczeństwo w czasach Pierwszych Piastów  

 
       ( termin na wykonanie zadań 13.04 – 19.04 ) 

 

Podręcznik str.183-187,  ćwiczenia str.100 -101  

Obejrzyj filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=KsatuvXrOqk 

https://www.youtube.com/watch?v=-PHjsA5vGC8 

https://www.youtube.com/watch?v=_HfQxkOyI7A 

 

 

 

5. 7. Polska pierwszych Piastów – powtórzenie wiadomości 

       ( termin na wykonanie zadań 20.04 – 28.04 ) 

 Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str.104 -105  

Obejrzyj filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=H5W8hyPhJlA 

https://www.youtube.com/watch?v=PcQuQotzH6E 

  

https://www.youtube.com/watch?v=F4S4vkjhgyU
https://www.youtube.com/watch?v=e_L-B4fd8k4
https://www.youtube.com/watch?v=KsatuvXrOqk
https://www.youtube.com/watch?v=-PHjsA5vGC8
https://www.youtube.com/watch?v=_HfQxkOyI7A
https://www.youtube.com/watch?v=H5W8hyPhJlA
https://www.youtube.com/watch?v=PcQuQotzH6E


 

 

Historia Kl.IV        Markuszowa 

Temat: Wojny i upadek Rzeczypospolitej- powtórzenie 

wiadomości z działu III     ( termin na wykonanie zadań 25.03 – 3.04 ) 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str.68 -69 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UOlFfCJXSBM  

https://www.youtube.com/watch?v=0kTWPZ_uhFk 

 https://www.youtube.com/watch?v=JTFhitqBmgg 

https://www.youtube.com/watch?v=gUjXNJnNKN0 

4.1.Temat: Józef Piłsudski i niepodległa Polska   

 ( termin na wykonanie zadań 4.0 – 15.04 ) 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str.70- 72 

Obejrzyj filmik :  https://www.youtube.com/watch?v=NkE9rno3ggg 

 

4.2.Temat: Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni    

       (termin na wykonanie zadań 4.0 – 15.04 ) 

Przeczytaj tekst w podręczniku 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str.75- 77 

Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=K7iEvK4IoUE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UOlFfCJXSBM
https://www.youtube.com/watch?v=0kTWPZ_uhFk
https://www.youtube.com/watch?v=JTFhitqBmgg
https://www.youtube.com/watch?v=gUjXNJnNKN0
https://www.youtube.com/watch?v=NkE9rno3ggg
https://www.youtube.com/watch?v=K7iEvK4IoUE

