Drodzy uczniowie klas I (absolwenci gimnazjum)
1. Proszę zapoznać się z tematem Polskie Państwo Podziemne, zamieszczonym w e-podręczniku
https://epodreczniki.pl/a/polskie-panstwo-podziemne-podziemie-komunistyczne/D182ghFFE
oraz w podręczniku str.218, następnie wykonać z e-podręcznika zad.3, 8.1, 8.8, 8.9
2. Proszę zapoznać się z tematem Podziemie komunistyczne, zamieszczonym w e-podręczniku
https://epodreczniki.pl/a/polskie-panstwo-podziemne-podziemie-komunistyczne/D182ghFFE
oraz w podręczniku str. 226, następnie wykonać notatkę, w której zamieszczone zostaną
najważniejsze zagadnienia.
3. Proszę zapoznać się z tematem Operacja Burza i powstanie warszawskie, zamieszczonym w
podręczniku na stronie 234 oraz w e-podręczniku https://epodreczniki.pl/a/powstaniewarszawskie/D2qUhLHGK, następnie w zeszycie przedstaw założenia planu Burza, podaj
przyczyny i skutki powstania warszawskiego.
Podane treści realizujemy do 8.04.20020, czekam za wykonane zadania, proszę je przesłać na
adres: annakuras20@wp.pl
4. Do 15.04.2020 proszę napisać referat na jeden z podanych tematów i przesłać mi na podany
adres, jeżeli do tego czasu wrócimy do szkoły można oddać w szkole:
1) Kształtowanie i funkcjonowanie cywilnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.
2) Powstanie i funkcjonowanie wojskowych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.
Osoby, które nie mają możliwości korzystania z Internetu, wykonują zadania w zeszytach i oddają do
sprawdzenia w szkole.
Gorąco zachęcam , aby w wolnym czasie obejrzeć wybrane filmy.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Katyń A. Wajdy
Dzieci Ireny Sendlerowej J. Kent Harrison
Pianista Romana Polańskiego
W ciemności Agnieszki Holland.
Lista Schindlera Stevena Spielberga
Sierpniowe niebo. 63 dni chwały Ireneusza Dobrowolskiego
Polskie Państwo Podziemne TVP Historia https://www.youtube.com/watch?v=87vhrZ2gZ_4
Uczniowie szkoły branżowej( po gimnazjum)

1. Proszę zapoznać się z tematem Rządy autorytarne w Polsce, podręcznik str.106 lub Rządy
sanacji w e-podręczniku https://epodreczniki.pl/a/rzady-sanacji/Ddyz0BFCh, następnie w
zeszytach:
1) wyjaśnij pojęcie autorytaryzm
2) uporządkuj w kolejności chronologicznej:
a. „wybory brzeskie”
b. Zamach majowy
c. Uchwalenie konstytucji kwietniowej
d. Powstanie BBWR
e. Powołanie Obozu Wielkiej Polski
f. Śmierć J. Piłsudskiego
3) Wymień najważniejsze postanowienia konstytucji kwietniowej.
2. Proszę zapoznać się z tematem Społeczeństwo polskie w latach 1918-1939 oraz Mniejszości
narodowe II RP i konflikty na tle narodowościowym

https://epodreczniki.pl/a/mniejszosci-narodowe-ii-rp-i-konflikty-na-tlenarodowosciowym/DRP76tecq, a następnie w zeszytach:
1) Scharakteryzuj strukturę demograficzną, narodowościową i wyznaniową społeczeństwa
II Rzeczypospolitej
Podane treści realizujemy do 8.04.20020, czekam za wykonane zadania, proszę je przesłać na
adres: annakuras20@wp.pl
Osoby, które nie mają możliwości korzystania z Internetu, wykonują zadania w zeszytach i oddają do
sprawdzenia w szkole.
Gorąco polecam film:
Marszalek Józef Piłsudski https://www.youtube.com/watch?v=NZsIXJh8de8

