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ZAGADNIENIA DO REALIZACJI W DN. 06. 04 – 08.04. 2020 r. 

HISTORIA: 

KLASA I A 

TEMAT: 

1. Polacy w koalicji antyhitlerowskiej ( podręcznik, s. 206 – 313). 

Zagadnienia do realizacji: 

1) Formowanie polskich jednostek wojskowych. 

2) Kraje, w których wyzwalaniu brały udział polskie oddziały. 

3) Najważniejsze bitwy, które stoczyli Polacy w trakcie II wojny światowej. 

 

Wszystkie materiały uczniowie otrzymują drogą mailową lub przez grupę Messenger. 

 Od 02. 04. 2020 r. lekcje są prowadzone za pomocą Discorda i grupy klasowej Messenger. 

 

 

 

 

KLASA:  I B 

TEMAT:  

1. Odbudowa powojenna (podręcznik, s. 235 – 239). 

Po zapoznaniu się z tematem,  proszę krótko wyjaśnić pojęcia: 

1) Reforma rolna 

2) Kolektywizacja 

3) Nacjonalizacja przemysłu 

4) Bitwa o handel 

5) Państwowe Gospodarstwa Rolne 

6) „Wyścig pracy” 

7) Industrializacja  

8) Plan 6 – letni 
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KLASY:  I C, I D 

TEMATY:  

1. Odbudowa powojenna (podręcznik, s. 235 – 239). 

Po zapoznaniu się z tematem,  proszę krótko wyjaśnić pojęcia: 

1) Reforma rolna 

2) Kolektywizacja 

3) Nacjonalizacja przemysłu 

4) Bitwa o handel 

5) Państwowe Gospodarstwa Rolne 

6) „Wyścig pracy” 

7) Industrializacja  

8) Plan 6 – letni 

 

 

2. Polska w czasach stalinizmu (podręcznik s. 240 – 246 ). 

 

Proszę wpisać do zeszytu poniższą notatkę: 

 

a) Kształtowanie się systemu partyjnego 

 

- 15 XII 1948 r. „zjednoczenie” PPS z PPR. Powstało PZPR. W rzeczywistości było to 

wchłonięcie PPS przez PPR, gdyż wcześniej czystka w PPS objęła 30 % działaczy; 

- XI 1949 r. powstanie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. SL „Wola Ludu” (lubelskie, 

prokomunistyczne) połączyło się z PSL (w X 1947 r. S. Mikołajczyk uciekł z Polski, a za nim 

inni działacze); 

- 1950 r. SP (bez K. Popiela, który wyjechał za granicę) poprosiło o włączenie do 

Stronnictwa  Demokratycznego; 

- wokół „Tygodnika Powszechnego” w Krakowie, kierowanego przez Jerzego Turowicza 

 i Stanisława Stommę, grupowała się opozycja; 

- tygodnik „Dziś i Jutro” Bolesława Piaseckiego, potem Stowarzyszenie PAX, grupowało 

osoby prokatolickie, ale współpracujące z nową władzą; 

 

b) Cechy charakterystyczne stalinizmu w Polsce: 

 

- nadmiernie rozbudowany aparat bezpieczeństwa, stojący ponad prawem; 

- posługiwanie się polityczną prowokacją; 

- poszukiwanie wrogów wewnętrznych (reakcja, kułacy, nielojalni partyjniacy)  

i zewnętrznych (imperialiści, rewizjoniści niemieccy); 

- monopolizacja informacji i propagandy; 

- pokazowe procesy; 

- odsuwanie od władzy ludzi realnie myślących, np. Władysława Gomułki. 

 

Polecenie: Po zapoznaniu się z treścią tematu proszę wykonać ćwiczenie  2 ze s. 246. 

 



KLASA I E ( gr. rozszerzona historia ) 

TEMATY: 

1. Kryzys i odbudowa państwa Piastów (podręcznik s. 338-345) 

 

2. Polska na przełomie XI i XII wieku (podręcznik s. 346 – 352) 

 

Po zapoznaniu się z tematem , proszę udzielić krótkiej pisemnej odpowiedzi do poniższych 

punktów: 

 

1) Rządy Władysława Hermana i jego konflikty z synami. 

2) Walki pomiędzy Piastami o sukcesję na przykładzie konfliktu między Bolesławem 

Krzywoustym a Zbigniewem. 

3) Rządy Bolesława Krzywoustego – wojna z Niemcami oraz podbój Pomorza. 

 

 
Wszystkie materiały uczniowie otrzymują drogą mailową lub przez grupę Messenger. 

 Od 02. 04. 2020 r. lekcje  prowadzone są również za pomocą Discorda (2 godz. lekcyjne w tygodniu) 

i grupy klasowej Messenger. 

 

 
 

KLASA I F/ IE ( gr. historia podstawowa ) 

TEMATY: 

1. Panowanie Bolesława Chrobrego (podręcznik, 199 – 205). 

Wszystkie materiały uczniowie otrzymują drogą mailową lub przez grupę Messenger. Od 01. 04. 2020 

r. lekcje  prowadzone są również za pomocą Discorda (1 godzina lekcyjna w tygodniu) i grupy 

klasowej Messenger. 

 

 

KLASA II A 

TEMATY: 

1. Demokracja szlachecka: praca z e- podręcznikiem ( 2 godziny lekcyjne). 

 

Wszystkie materiały uczniowie otrzymują drogą mailową lub przez grupę Messenger. Od 02. 04. 2020 

r. lekcje  prowadzone są również za pomocą Discorda (1 lub 2 godziny lekcyjne w tygodniu) i grupy 

klasowej Messenger. 

 

 

  

 

 



 

KLASA III D  

TEMAT: 

1. Tzw. „żelazna kurtyna”. Przejęcie władzy przez komunistów w Polsce.  

 

Wszystkie materiały uczniowie otrzymują drogą mailową lub przez grupę Messenger. Od 30. 

03. 2020 r. lekcje będą prowadzone za pomocą Discorda i grupy klasowej Messenger. 

 

  

EDUKACJA PRAWDA  

KLASA II A 
  

TEMAT: 

1. Obywatel wobec prawa. Prawa i obowiązki obywatela w trakcie postępowania karnego 

(podręcznik s. 72 – 79). 

 

Polecenie: Proszę napisać krótką notatkę do poniższego punktu: 

1) Przedstawienie zasad składania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. 

 

Dla chętnych: Analiza tekstu źródłowego” Świadomość prawna obywateli” (podręcznik, s. 73) i 

odpowiedź na pytanie znajdujące się pod tekstem. 

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 

KLASA III B 
 

TEMAT: Demokracja czy sanacja? II Rzeczpospolita. 

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE 

HISTORIA 

TEMAT: Pradzieje ziem polskich. Początki państwa polskiego. Panowanie Bolesława Chrobrego. 

WOS 

TEMAT: Patologie życia publicznego. 

 


