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Klasa IV 

Proszę przeczytać temat : 

Temat :Pilecki  i Inka -  „żołnierze niezłomni” 

Zobacz film : 

https://www.youtube.com/watch?v=M7MSG4Q-4as 

1. Na ochotnika do Auschwitz . 

2.Polska pod rządami komunistów. 

3.Aresztowanie przez komunistów. 

Zobacz film : 

https://www.youtube.com/watch?v=G5JhmKQNNMQ 

4. Inka – bohaterska sanitariuszka. 

Zobacz film: 

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

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=M7MSG4Q-4as
https://www.youtube.com/watch?v=G5JhmKQNNMQ
https://www.youtube.com/watch?v=THERQKFNDqU
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klasa V 

Proszę przeczytać temat lub wysłuchać  lektora : 

https://www.youtube.com/watch?v=e5Tdgwhbvhg&t=18s 

Temat : Wielka wojna z zakonem krzyżackim.  

Zobacz film : 

https://www.youtube.com/watch?v=LLSO0yA_dIM 

1. Droga ku wojnie. 

2. Bitwa pod Grunwaldem. 

Zobacz - Jana Matejko "Bitwa Pod Grunwaldem" - prezentacja 3D: 

https://www.youtube.com/watch?v=WPa-Ol7kVpY 

3. Pokój w Toruniu. 

4. Sobór w Konstancji. 

 

Temat : Powtórzenie wiadomości Polska w XIII i XIV wieku. 

Proszę zrobić testy : 

 

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-historii-klasa-5-dzial-4-poczatki-

sredniowiecza-wczoraj-i-dzis 

 

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-historii-klasa-5-dzial-5-

spoleczenstwo-sredniowiecza-wczoraj-i-dzis 

 

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-historii-klasa-5-dzial-6-polska-

pierwszych-piastow-wczoraj-i-dzis 

https://www.youtube.com/watch?v=e5Tdgwhbvhg&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=LLSO0yA_dIM
https://www.youtube.com/watch?v=WPa-Ol7kVpY
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-historii-klasa-5-dzial-4-poczatki-sredniowiecza-wczoraj-i-dzis
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-historii-klasa-5-dzial-4-poczatki-sredniowiecza-wczoraj-i-dzis
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-historii-klasa-5-dzial-5-spoleczenstwo-sredniowiecza-wczoraj-i-dzis
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-historii-klasa-5-dzial-5-spoleczenstwo-sredniowiecza-wczoraj-i-dzis
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-historii-klasa-5-dzial-6-polska-pierwszych-piastow-wczoraj-i-dzis
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-historii-klasa-5-dzial-6-polska-pierwszych-piastow-wczoraj-i-dzis
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Klasa VI 

Proszę przeczytać temat : 

Temat : Rewolucja francuska. 

1. Sytuacja we Francji przed rewolucją. 

Zobacz film : 

https://www.youtube.com/watch?v=p7Wh5tMYw-0 

2. Wybuch rewolucji francuskiej. 

3. Uchwalenie Deklaracji praw człowieka i obywatela. 

Zobacz film : 

https://www.youtube.com/watch?v=OsS1MZ6Hc0E 

4. Francja monarchią konstytucyjną. 

 

Klasa VII 

Proszę przeczytać temat : 

Temat : II Rzeczypospolita na arenie międzynarodowej. 

1. II Rzeczypospolita i jej sąsiedzi. 

Zobacz film : 

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

2. Polska polityka zagraniczna. 

3. Normalizacja stosunków z ZSRR i Niemcami. 

Skopiuj link i wlej do adresu stron : 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,historia-lekcja-6-14052020,47915129 

poczekaj chwilę – lekcja włączy się po pewnym czasie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p7Wh5tMYw-0
https://www.youtube.com/watch?v=OsS1MZ6Hc0E
https://www.youtube.com/watch?v=FGYYuqehGKs
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klasa VIII 

Proszę przeczytać temat : 

Temat : Polska w latach 90 XX wieku 

Skopiuj link i wlej do adresu stron : 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,historia-lekcja-5-07052020,47879111 

poczekaj chwilę – lekcja włączy się po pewnym czasie 

1. Reformy gospodarcze: 

Skopiuj link i wlej do adresu stron : 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,historia-lekcja-5-11052020,47936798 

2. Koszty społeczne transformacji ustrojowej. 

3. Rozpad obozu solidarnościowego. 

4. Sytuacja wewnętrzna Polski. 

5. Konstytucja Rzeczypospolitej  Polskiej .  

 

Wos  

Temat : Wezwania współczesnego świata. 

Skopiuj link i wlej do adresu stron : 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,wos-lekcja-1-15052020,48214637 

poczekaj chwilę – lekcja włączy się po pewnym czasie 


