
Klasa 8 

TEMATY I ZADANIA Z HISTORII NA  16-20 MARCA 

I. Temat: Polski Październik  
Sporządź notatkę przepisując kolejne zagadnienia z podręcznika. Dokonaj krótkiej 
charakterystyki danego okresu w postaci  podpunktów, np.  

1. PRL po śmierci Stalina 
a. Rezygnacja B. Bieruta z funkcji premiera i objęcie tego stanowiska przez Józefa 

Cyrankiewicza. 
b. …. 
2. Spory wewnętrzne w PZPR 
a.         
b.     

i.t.d. 

Skorzystaj z e-podręcznika 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje i wykonuj sukcesywnie do każdego z omawianych tematów 

znajdujące się tam ćwiczenia. 

II. Temat: PRL w latach 1956-1970  
W e-podręczniku „Kryzysy społeczno-polityczne w PRL-u 
 
Zapisz w zeszycie polecenie z ćwiczenia 2 str.  w podręczniku 192.  Pamiętaj o 
ćwiczeniach z e-podręcznika. 
 
Klasa 7 

Utrwal poznaną wiedzę wykorzystując materiał z e-podręcznika: 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje Wyszukaj materiał dotyczący skutków i zmian jakie zaszły po I 
wojnie światowej  

https://epodreczniki.pl/a/ta-wojna-miala-byc-blyskawiczna-spoleczenstwa-a-wojna/DXShRbz7v 

Zapoznaj się z tematem: 

Narodziny faszyzmy (podręcznik str. 192) 

Przeczytaj zagadnienia:  

- Włochy po I wojnie światowej 
- Rządy faszystów we Włoszech 

Napisz notatkę, w której umieścisz informacje o sytuacji we Włoszech po I wojnie. Dokonaj krótkiej 
charakterystyki rządów faszystów.  

Utrwal wiedzę korzystając z e-podręcznika https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

 

 



Klasa 6 

Temat: Kultura polskiego oświecenia 

Zapoznaj się z tematem w podręczniku. Następnie napisz notatkę, w której umieścisz najważniejsze 
instytucje powstałe w XVIII wieku w Polsce i postacie, które działały na rzecz kultury i oświaty. 

Następnie utrwalaj poznaną wiedzę korzystając z:  

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

Przeanalizuj temat: Czy Stanisław August Poniatowski był dobrym królem? Wykonaj znajdujące 
się tam ćwiczenia. 

 

Klasa 5 

Temat: Kryzys i odbudowa państwa polskiego (podręcznik str.175)- Ten temat realizujemy na dwóch 
lekcjach. 

 

Przepisz do zeszytu informacje dotyczące przyczyn kryzysu i jego skutków podr. str. 176. 

Utrwalaj poznaną wiedzę korzystając z: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

Rozwiąż  znajdujące się tam ćwiczenia. Masz możliwość sprawdzenia Twoich odpowiedzi.  

  

Klasa IV 

Temat: Powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu III „Wojny i upadek Rzeczypospolitej” 

1. Postaraj się ustnie wykonać polecenia z podsumowania z podsumowania rozdziału III (str. 
98). 

2. W zeszycie wykonaj zadanie 3 i 4 str. 98 

Utrwalaj poznaną wiedzę korzystając z: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

 


