Dzień dobry. Witam Was serdecznie w czwartym i piątym tygodniu zdalnego
nauczania.
Plan pracy na okres 6.0 4 – 17. 04
W dniach od 6 do 8 kwietnia proszę rozwiązać kartę pracy i przesłać rozwiązania do
8 kwietnia na adres soltysiak.e@sp8lubin.eu
Jest to zadanie obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Kartę pracy odsyłają mi
wszyscy uczniowie w klasie.

Mogą to być same odpowiedzi zapisane w zeszycie, zdjęcia lub skany (jeżeli ktoś ma
taką możliwość)
6-8 kwietnia
Temat: Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego – czas oświeconego
przełomu.
Temat proszę zapisać, a następnie rozwiązać poniższą kartę pracy korzystając
z podręcznika i materiałów na stronie e-learning z poprzedniego tygodnia
Zamieszczam korektę do notatki z poprzedniej lekcji – a mianowicie Szkołą Rycerska
powstała w 1765r. i prosiłabym o naniesienie tej poprawki do zeszytu.

Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiegoczas oświeconego przełomu
1. Uzupełnij zdania:

(0-7p)

A) Jednym z najwybitniejszych architektów w Rzeczypospolitej za panowania Stanisława
Augusta Poniatowskiego był………………………………………………...Jego dziełem był m. in.
……………………………………………………...- największa budowla warszawskich Łazienek.
B) Stanisław Staszic i Hugo Kołłątaj - oświeceniowi publicyści , pisarze i politycy w swoich pracach postulowali ograniczenie praw szlachty i wzmocnienie pozycji
………………………….....…………...
C) Obiady czwartkowe organizowane przez króla nazywane były………………..…………
D) Twórczość ………………………………umożliwiła odbudowę Warszawy po II wojnie światowej.
E) "Cud mniemany, czyli Krakowiacy i górale" napisał ………....………….…………..,
zwany„ojcem………………………………………………………………………………”

2. Spośród osiągnięć kulturalnych XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej podkreśl te, które
związane są z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim.
(0-3p)
Collegium Nobilium, pismo „Monitor”, Teatr Narodowy, Komisja Edukacji Narodowej
Biblioteka Załuskich, Szkoła Rycerska, Operalnia, Pałac w Śmiełowie
3. Wstaw literę „P” przy zdaniach prawdziwych i „F” przy fałszywych
(0-6p)
A)
Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych było instytucją zajmującą się przygotowaniem
podręczników i nowoczesnych metod nauczania.
B)
Komisja Edukacji Narodowej przejęła prowadzenie szkół od pijarów.

C)
Dzięki działalności KEN język polski stał się językiem wykładowym w szkołach.
D)
Jednym z najwybitniejszych pisarzy polskiego oświecenia był biskup warmiński
Ignacy Krasicki, autor licznych sztuk teatralnych.
E)
Obraz pt: „Stanisław August Poniatowski w stroju koronacyjnym” jest autorstwa
Marcello Bacciarellego.
F)
W architekturze klasycyzmu przeważają linie proste i łuki.
4. Na podstawie fragmentu Hymnu Korpusu Kadetów Ignacego Krasickiego wykonaj
polecenia.
(0-2p)
Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe1 smakują trucizny.
Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe2.
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,
Gnieździsz w umyśle rozkoszy3 prawdziwe.
Byle cię można wspomóc, byle wspierać.
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.
Źródło: Ignacy Krasicki, Hymn Korpusu Kadetów [w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach. Wybór
tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac.
M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1999, s. 403, fragment.
1 jadowite

2 takie, które nie hańbią

3 dzisiaj: rozkosze

A. Napisz, jaka jest inna nazwa Korpusu Kadetów, czyli szkoły, która powstała z inicjatywy
Stanisława Augusta Poniatowskiego.
…………………………………………………………………………………………………………
B. Wyjaśnij, jaki był podstawowy obowiązek wychowanków Korpusu Kadetów?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
15 – 17 kwietnia
Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja.
Proszę zapoznać się z treścią podręcznika 169 – 170, a następnie sporządzić notatkę
odpowiadając na pytania:
a)
W jakich latach obradował Sejm Wielki i dlaczego nosi taką nazwę?
b)
Kto został wybrany na marszałka tego sejmu?
c)
Dzięki czemu nie doszło do jego zerwania?
d)
Wymień pięć reform, które uchwalił Sejm Wielki.
e)
Czym była tzw. „czarna procesja”? Wykorzystaj wiedzę spoza podręcznika.
f)
Kto był jednym z autorów Konstytucji 3 maja?
g)
Na czym polegały zmiany wprowadzone przez Konstytucję dotyczące:
- sejmu……………………………………………………………...
- króla………………………………………………………………….
- mieszczan………………………………………………………….
- chłopów…………………………………………………………….

h)

W jaki sposób zrealizowano zasadę Monteskiusza?

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk
W tym tygodniu nie ma do uzupełnienia zadań w zeszycie ćwiczeń. Waszą pracą, która będzie
podlegać ocenie jest powyższa notatka. Za pomocą dziennika elektronicznego skontaktuję
się z uczniami, których poproszę o odesłanie notatki.
Temat: Dlaczego? O przyczynach uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Jest to rozszerzenie wiedzy z poprzedniego tematu z propozycją audiobooka i ćwiczeń online
oraz z mapą.
Proszę zapisać temat w zeszycie i zapoznać się z materiałem ze str:
https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-o-przyczynach-uchwalenia-konstytucji-3-maja/D1Bo1e3Bl
Dla chętnych:
Jeżeli ktoś odeśle mi odpowiedzi zapisane w zeszycie do ćwiczenia 1, 2, 3, z tej strony to ma
szansę na + z aktywności – termin 17 kwietnia

Dziękuję za Wasze zaangażowanie i dziękuję Waszym Rodzicom, że wspomagają mnie
w zdalnym nauczaniu umożliwiając wysyłanie Waszych prac.
Pozdrawiam.

