
Magdalena Kamecka- Lenart      WOS  kl.8 

adres: historiaszkolapodstawowa@gmail.com 

 

1.Temat: Organizacje międzynarodowe  (termin na wykonanie zadań 9.05) 

W podręczniku na str.168 przeczytaj tekst. 

Wykonaj ćwiczenia; 

               ĆWICZENIA : 3   pisemnie 

                ĆWICZENIA: 1,2,4,5,6,7,8  str.172 -173 ustnie 

Uzupełnieniem wiadomości będzie filmik https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,wos-lekcja-4-

06052020,47879064 lekcja TVP 

http://www.korzecznik.eu/klasa-8/ 17 min 

Temat: Unia Europejska     (termin na wykonanie zadań12.05) 

W podręczniku na str.174 przeczytaj tekst. 

Wykonaj ćwiczenia; 

               ĆWICZENIA : 9  pisemnie 

                ĆWICZENIA: 1,2,3,4,5,6,7, str.150 - 151 ustnie 

Uzupełnieniem wiadomości będzie filmik na https://www.youtube.com/watch?v=gqlgVwjJm2M 15 

min 

 

Temat: Polska w Unii Europejskiej   (termin na wykonanie zadań19.05) 

W podręczniku na str. 180 przeczytaj tekst. 

Wykonaj ćwiczenia; 

               ĆWICZENIA : 4   pisemnie 

                ĆWICZENIA: 1,2,3,4,5,6,7,8  str. 183ustnie 

Uzupełnieniem wiadomości będzie filmik https://www.youtube.com/watch?v=9nFLUxM-R4M 

 

Temat: Problemy współczesnego świata (termin na wykonanie zadań 22.05) 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,wos-lekcja-4-06052020,47879064
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,wos-lekcja-4-06052020,47879064
http://www.korzecznik.eu/klasa-8/
https://www.youtube.com/watch?v=gqlgVwjJm2M
https://www.youtube.com/watch?v=9nFLUxM-R4M


W podręczniku na str.184 przeczytaj tekst. 

Wykonaj ćwiczenia; 

               ĆWICZENIA : 2   pisemnie, str. 188 

                ĆWICZENIA: 1,3,4,5,6,8  str.189ustnie 

Temat: Konflikty zbrojne na świecie    (termin na wykonanie zadań 2.06) 

W podręczniku na str. 190 przeczytaj tekst. 

Wykonaj ćwiczenia; 

               ĆWICZENIA : 8  pisemnie 

                ĆWICZENIA: 1,2,3,4,5,6,7,9  str.194 -195 ustnie 

Uzupełnieniem wiadomości będzie https://www.youtube.com/watch?v=kRa-t1xZwrE 

Temat:  Podsumowanie (6.06)     i  test (termin na wykonanie zadań 9.0) 

W podręczniku na str. 196 przeczytaj tekst. 

Wykonaj ćwiczenia; 

               ĆWICZENIA : 1- 12  pisemnie 

Test pisz na komputerze, następnie prześlij na mój adres e-mail 

                                                                                                      

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kRa-t1xZwrE


VII.3 Temat: Epoka Napoleona Bonapartego  

       (termin wykonania zadania 30.04-06.05 ) 

Podręcznik str. 194-  198 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 98- 99 

Obejrzyj filmik  

https://www.youtube.com/watch?v=AyHMlNtm2eU                               

https://www.youtube.com/watch?v=48eHdv6zhTg 

 

VII.4  Temat: . Upadek Napoleona   (termin wykonania zadania do11 .05 ) 

Podręcznik str. 199 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 1o1 - 102 

Obejrzyj filmik https://www.youtube.com/watch?v=TXQMtCSCSgo 5 min 

 

VII.5 Temat: . Legiony Polskie we Włoszech 

                                                           (termin wykonania zadania do 18.05 ) 

Podręcznik str. 203 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 103 - 104 

Obejrzyj filmik https://www.youtube.com/watch?v=vA_3bDpU7Bw 5min 

                                    https://www.youtube.com/watch?v=1EDoaAJErXw 7 min 

VII.6 Temat: .Księstwo Warszawskie                                                                                      
(termin wykonania zadania do 25 .05 ) 

Podręcznik str. 207 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 105 -107 

Obejrzyj filmik https://www.youtube.com/watch?v=jwkG_hajvdI 7min 

https://www.youtube.com/watch?v=48eHdv6zhTg
https://www.youtube.com/watch?v=TXQMtCSCSgo
https://www.youtube.com/watch?v=vA_3bDpU7Bw
https://www.youtube.com/watch?v=1EDoaAJErXw
https://www.youtube.com/watch?v=jwkG_hajvdI


VII.7 Temat: Zagadka śmierci Napoleona 

                                                   (termin wykonania zadania do 2 .06 ) 

Podręcznik str.  

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 108 - 109 

Obejrzyj filmik  

VII.8 Temat: Podsumowanie rozdziału VI  

Sprawa polska w czasach napoleońskich                                                            
(termin wykonania zadania do 9 .06 ) 

Podręcznik str.  

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 110 - 111 

Obejrzyj filmik https://www.youtube.com/watch?v=OXNXc2SizJQ 10min 

 

VII.9 Temat:  Sprawdzian z rozdziału VI 

 (termin wykonania zadania do 15.06 ) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OXNXc2SizJQ

