
AGNIESZKA  PIWOWARSKA

agnieszkakraska1@wp.pl

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI W DN. 15. 06.  – 25. 06. 2020 r. 

HISTORIA:

KLASA I A

TEMATY:

1. Polska droga do wolności. Polska po 1989 roku (podręcznik, s. 332 – 343)

Proszę wpisać do zeszytu:

a) Porozumienia sierpniowe – 31 VIII 1980 r.,

b) Powstanie NSZZ „Solidarność” – 17 IX 1980 r.,

c) Wprowadzenie stanu wojennego – 13 XII 1981 r.,

d) Zamordowanie kapelana Solidarności księdza Jerzego Popiełuszki – X 1984 r.,

e) Pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski – 1983 r., 1987 r.,

f) Obrady Okrągłego Stołu: 6 II – 5 IV 1989 r.,

g) Częściowo wolne wybory do sejmu i senatu – 4 VI 1989 r.,

h) Powołanie przez sejm  rządu Tadeusza Mazowieckiego – 12 IX 1989 r.,

i) Zwycięstwo Lecha Wałęsy w pierwszych wyborach prezydenckich III Rzeczypospolitej –

 XII 1990 r.,

j) Polska w strukturach NATO – 12 III 1999 r.,

k) Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej – 1 V 2004 r.

Polecenie: Ćw. 2/s. 338, ćw. 2/s. 343 (podręcznik)

2. Europa i Świat na przełomie XX i XXI wieku. Wyzwania współczesnego świata (podręcznik, s. 344
– 355).
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Zagadnienia:

a) Świat po rozpadzie ZSRR.

b) Proces rozpadu byłej Jugosławii.

c) Przyczyny konfliktów zbrojnych na terenie byłego ZSRR.

d) Atak terrorystyczny na World Trade Center – 11 IX 2001 r.

e) Wojna z terroryzmem.

f) Polityka Stanów Zjednoczonych po 11 IX 2001 r.

g) Strefa azjatycka i Pacyfiku.

h) Szanse  i  niebezpieczeństwa  dla  człowieka,  wynikające  ze  współczesnych  zmian
kulturowych.

i) Osiągnięcia oraz zagrożenia współczesnego świata.

3. „Upadek komunizmu – Świat w nowej epoce” – powtórzenie wiadomości  (2 godziny lekcyjne).

Zagadnienia:

a) Podsumowanie rozdziału VII (podręcznik, s. 356 – 357).

b) Symbole epoki. Atak na World Trade Center (podręcznik, s. 358 – 359).

c) Epoka w opiniach historyków (podręcznik, s. 360).

d) Sprawdź się (podręcznik, s. 360).

Wszystkie  materiały  uczniowie  otrzymują  drogą  mailową,   przez  grupę  Messenger  lub
platformę e – podręczniki.
 Od 02. 04. 2020 r. lekcje są prowadzone za pomocą Discorda i grupy klasowej Messenger.

KLASA  I B – TEMATY:

1. Europa i Świat na przełomie XX i XXI wieku (podręcznik, s. 344 – 350).

Zagadnienia:

a)Świat po rozpadzie ZSRR.



b) Proces rozpadu byłej Jugosławii.

c) Przyczyny konfliktów zbrojnych na terenie byłego ZSRR.

d) Atak terrorystyczny na World Trade Center – 11 IX 2001 r.

e) Wojna z terroryzmem.

f) Polityka Stanów Zjednoczonych po 11 IX 2001 r.

g) Strefa azjatycka i Pacyfiku.

2. Wyzwania współczesnego świata (podręcznik, s. 351 – 355).

Zagadnienia:

a) Szanse  i  niebezpieczeństwa  dla  człowieka,  wynikające  ze  współczesnych  zmian
kulturowych.

b) Osiągnięcia oraz zagrożenia współczesnego świata.

3. „Upadek komunizmu – Świat w nowej epoce” – powtórzenie wiadomości.

Zagadnienia:

a) Podsumowanie rozdziału VII (podręcznik, s. 356 – 357).

b) Symbole epoki. Atak na World Trade Center (podręcznik, s. 358 – 359).

c) Epoka w opiniach historyków (podręcznik, s. 360).

d) Sprawdź się (podręcznik, s. 360).

KLASA  I C  – TEMATY:

1. Europa i Świat na przełomie XX i XXI wieku (podręcznik, s. 344 – 350).

Zagadnienia:

a)Świat po rozpadzie ZSRR.

b) Proces rozpadu byłej Jugosławii.

c) Przyczyny konfliktów zbrojnych na terenie byłego ZSRR.



d) Atak terrorystyczny na World Trade Center – 11 IX 2001 r.

e) Wojna z terroryzmem.

f) Polityka Stanów Zjednoczonych po 11 IX 2001 r.

g) Strefa azjatycka i Pacyfiku.

2. Wyzwania współczesnego świata (podręcznik, s. 351 – 355).

Zagadnienia:

a) Szanse  i  niebezpieczeństwa  dla  człowieka,  wynikające  ze  współczesnych  zmian
kulturowych.

b) Osiągnięcia oraz zagrożenia współczesnego świata.

3. „Upadek komunizmu – Świat  w nowej epoce” – powtórzenie wiadomości   (2  godziny
lekcyjne).

Zagadnienia:

1. Podsumowanie rozdziału VII (podręcznik, s. 356 – 357).

2. Symbole epoki. Atak na World Trade Center (podręcznik, s. 358 – 359).

3. Epoka w opiniach historyków (podręcznik, s. 360).

4. Sprawdź się (podręcznik, s. 360).



KLASA I D – TEMATY:

1. Europa i Świat na przełomie XX i XXI wieku. Wyzwania współczesnego świata (podręcznik, s. 344
– 355).

Zagadnienia:

a) Świat po rozpadzie ZSRR.

b) Proces rozpadu byłej Jugosławii.

c) Przyczyny konfliktów zbrojnych na terenie byłego ZSRR.

d) Atak terrorystyczny na World Trade Center – 11 IX 2001 r.

e) Wojna z terroryzmem.

f) Polityka Stanów Zjednoczonych po 11 IX 2001 r.

g) Strefa azjatycka i Pacyfiku.

h) Szanse  i  niebezpieczeństwa  dla  człowieka,  wynikające  ze  współczesnych  zmian
kulturowych.

i) Osiągnięcia oraz zagrożenia współczesnego świata.

2. „Upadek komunizmu – Świat w nowej epoce” – powtórzenie wiadomości  (2 godziny lekcyjne).

Zagadnienia:

1. Podsumowanie rozdziału VII (podręcznik, s. 356 – 357).

2. Symbole epoki. Atak na World Trade Center (podręcznik, s. 358 – 359).

3. Epoka w opiniach historyków (podręcznik, s. 360).

4. Sprawdź się (podręcznik, s. 360).



KLASA I E ( gr. rozszerzona historia )

TEMATY: 

1. „Rozbicie  dzielnicowe  i  odbudowa  Królestwa  Polskiego.  Polska  i  Europa  u  schyłku
średniowiecza”  - powtórzenie wiadomości (2 godziny lekcyjne).

Zagadnienia:

a) Podsumowanie rozdziału VII i VIII (podręcznik).

b) Zadania powtórzeniowe z podręcznika.

2. „Średniowiecze” – powtórzenie wiadomości (3 godziny lekcyjne).

Zagadnienia:

a) Chronologia wydarzeń dziejów średniowiecznych.

b) Najważniejsze postaci i pojęcia.



c) Maturalne Karty Pracy – zestaw zadań maturalnych.

Wszystkie materiały uczniowie otrzymują  przez grupę Messenger.
 Od 02. 04. 2020 r. lekcje  prowadzone są również za pomocą Discorda (2 godz. lekcyjne w tygodniu)
i  grupy  klasowej  Messenger.  Prace  domowe  (inne  niż  wypracowania)  oraz  pozostałe  formy
aktywności zadawane  i  oceniane są na bieżąco. Wykonywane prace domowe (wypracowania) oraz
sprawdzian wiadomości uczniowie przesyłają na mojego maila.

KLASA I F/ IE ( gr. historia podstawowa )

TEMATY:

1. Kultura średniowiecznej Europy. Kultura Polski  średniowiecznej (podręcznik,  s.  272 – 279;
323 – 329).

Zagadnienia :

a) Kultura stanowa w średniowieczu jako wynik funkcjonowania społeczeństwa stanowego.

b) Architektura romańska i gotycka.

c) Literatura i teatr w średniowieczu.

d) Malarstwo, rzeźba i inne sztuki plastyczne w średniowieczu.

e) Architektura średniowieczna w Polsce.

f) Najważniejsze zabytki sztuki średniowiecznej na ziemiach polskich.

g) Początki polskiego dziejopisarstwa.

h) Edukacja i nauka na ziemiach polskich w średniowieczu.

2. „Polska w późnym średniowieczu” – powtórzenie wiadomości (2 godziny lekcyjne).

Zagadnienia:

a) Podsumowanie rozdziału VII (podręcznik, s. 330 - 331).

b) To budzi kontrowersje. Ćwiczenia podsumowujące (podręcznik, s. 332)



Wszystkie  materiały  uczniowie  otrzymują  przez  grupę  Messenger.  Od  01.  04.  2020  r.  lekcje
prowadzone  są  również  za  pomocą  Discorda  (1  godzina  lekcyjna  w  tygodniu)  i  grupy  klasowej
Messenger.
Nauczyciel ocenia również bieżącą pracę uczniów w czasie zajęć on – line.

KLASA II A

TEMATY:

1. „Świat i Rzeczpospolita w końcu XVIII wieku. Europa Napoleona” – powtórzenie wiadomości
(2 godziny lekcyjne).

Zagadnienia do realizacji:

a) Podsumowanie rozdziału VI (podręcznik, s. 464 – 465).

b) Tekst źródłowe (podręcznik, 466 – 468).

c) Spór o przyczyny upadku Rzeczpospolitej szlacheckiej w XIX – XX wieku.

d) Geneza i tło rozbiorów Rzeczpospolitej- powtórzenie.

2. „Dzieje nowożytne” – powtórzenie wiadomości (3 godziny lekcyjne).

Zagadnienia:

a) Słowniczek (podręcznik, s. 469 – 473).

b) Tablice chronologiczne (podręcznik, s. 474 – 479).

c) Testy z dziejów nowożytnych, wraz z modelami odpowiedzi.

Wszystkie materiały uczniowie otrzymują drogą mailową lub przez grupę Messenger.
 Od 02.  04.  2020 r.  lekcje  prowadzone są również za pomocą  Discorda:  2 godziny lekcyjne w
tygodniu -  (1  godzina lekcyjna: cała klasa; dodatkowo 1 godzina lekcyjna : grupa przygotowująca się
do matury w przyszłym roku) oraz grupy klasowej Messenger. Od 08. 05. 2020 r . będzie odbywać się
1 dodatkowa godzina lekcyjna za pomocą Discorda (dla osób chętnych).



EDUKACJA PRAWDA 
KLASA II A
 
TEMATY:

1. „Prawa człowieka” – powtórzenie wiadomości.

Zagadnienia powtórzeniowe:

a) Prawa człowieka.
b) Światowy i europejski system ochrony praw człowieka.
c) Ochrona praw człowieka w Polsce.

2. „System prawny Rzeczypospolitej Polskiej” – powtórzenie wiadomości.

Zagadnienia powtórzeniowe:

a) Źródła prawa powszechnie stosowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.
b) Zasady i formy tworzenia prawa.
c) Wybrane zagadnienia z kodeksów prawa polskiego.
d) Zasady i formy egzekwowania prawa.

3. „Obywatel w sądzie” – powtórzenie wiadomości.

Zagadnienia powtórzeniowe:

a) Prawa i obowiązki obywatela w trakcie postępowania karnego, cywilnego 
i administracyjnego.

b) Prawa ofiar przestępstw.

 Od 04. 05. 2020 r. lekcje  prowadzone są również za pomocą Discorda (1  godzina lekcyjna
 w tygodniu) . Materiały zostają także przesyłane na grupę Messenger.

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

HISTORIA

TEMATY:

1.   Kultura średniowiecznej Europy. Kultura Polski średniowiecznej.

2. „Polska w późnym średniowieczu” – powtórzenie wiadomości.

WOS



TEMATY:

1. Samorząd terytorialny.

2. „Organy władzy publicznej w Polsce” – powtórzenie wiadomości.


