Dzień dobry. Witam Was serdecznie w kolejnym tygodniu zdalnego nauczania.

Plan pracy na 20 -24 kwietnia
Podaję rozwiązania zadań z ostatnich tematów, aby wszyscy uczniowie mogli sobie sprawdzić
odpowiedzi.
Rozwiązania do ćwiczeń z tematu: Pierwszy rozbiór Polski
zadanie

odpowiedź

1

A – Katarzyny II

2

a) posła Tadeusza Rejtana, sejmu rozbiorowego, na Zamku Królewskim w
Warszawie
b) Tadeusz Rejtan – postać leżąca na podłodze, po prawej stronie obrazu,
Adam Poniński – postać stojąca przy przewróconym krześle w czerwonym
fraku, po lewej stronie obrazu

3

1 – Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski.
2 – Utworzenie Szkoły Rycerskiej.
3 – Zawiązanie konfederacji barskiej.
4 – Pierwszy rozbiór Polski.

4

a) Lwów
b) pas ziem na północnym-wschodzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów z
Połockiem i Witebskiem z Dźwiną i Dnieprem
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Ryngrafy to metalowe medaliony ozdabiane najczęściej wizerunkami Matki
Boskiej i świętych lub herbami rodów szlacheckich. Motywy religijne były
szczególnie popularne wśród konfederatów barskich, którzy głosili, że ich
zryw ma na celu obronę wiary katolickiej.

Rozwiązania do ćwiczeń z tematu:Kultura polskiego oświecenia
odpowiedź

zadanie
1

XVIII, klasycystyczna

2

P, F, P, P

3

pałac w Śmiełowie
4

Teatr Wielki w Warszawie

Pałac Na Wodzie

Król Stanisław August Poniatowski jest uważany za mecenasa sztuki, ponieważ
miał duży wpływ na rozwój kultury. Był znanym miłośnikiem sztuki, który
sprowadził do Polski wielu wybitnych artystów takich jak: architekt Dominik
Merlini, malarze – Marcello Bacciarelli i Bernardo Bellotto (Canaletto).
Kolekcjonował dzieła sztuki (obrazy, rzeźby, stare monety i medale), które
zapoczątkowały wiele późniejszych kolekcji muzealnych. Na Zamku Królewskim
w Warszawie lub w Łazienkach Królewskich urządzał tak zwane obiady
czwartkowe, które stanowiły spotkania artystów i uczonych. Prezentowali na nich
nowe utwory i dyskutowali o projektach reform. Finansował działalność artystów i
naukowców. Przyczynił się do powstania Teatru Narodowego i przebudowy
Łazienek.

5
Komisja Edukacji Narodowej - Instytucja utworzona w 1773 roku. Przejęła
prowadzenie szkół po zakonie jezuitów. Podlegały jej wszystkie szkoły w kraju Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych - Instytucja, która w Rzeczypospolitej
zajmowała się przygotowaniem nowoczesnych podręczników.
szkoła parafialna -Szkoła najniższego stopnia. Uczono w niej czytania,
pisania, prostych obliczeń, a także zasad higieny oraz podstaw rolnictwa i
ogrodnictwa.
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Przykładowa odpowiedź:
1. Nazwa zabytku: Pałac Alexandrów, do 1945 roku Schloss Romberg
2. Czas powstania: lata 1776-1781 wybudowany przez Carla Gottharda Langhansa
( architekta m. in. Bramy Brandenburskiej w Berlinie
3. Miejscowość: wieś Samotwór w gminie Kąty Wrocławskie
4. Styl architektoniczny: klasycystyczny
5. Przeznaczenie budynku: rezydencja rodu von Saurma, a poźniej np. ZedlitzTrützschler, obecnie centrum konferencyjno - gastronomiczne

6. Cechy charakterystyczne zabytku: budynek na planie wydłużonego prostokąta,
przekryty dachem mansardowym, cztery kolumny jońskie zwieńczone portykiem i
tympanonem z kartuszami herbowymi hrabiego Karla Moritza von ZedlitzTrützscheler

Odpowiedzi do kolejnych będę umieszczać sukcesywnie po upływie terminu na odesłanie pracy
domowej.

22 kwietnia
Temat: Konfederacja targowicka i wojna polsko – rosyjska.
W ramach przypomnienia obejrzyj film:
https://gwo.pl/konstytucja-3-maja-p4611
Proszę zapisać temat w zeszycie i zapoznać się z treścią podręcznika ze
str. 171– 172.
Uzupełnij notatkę wykorzystując podręcznik. Możesz ją wydrukować, przepisać lub zapisać
wyrazy, które powinny pojawić się w lukach.
Magnaci Ksawery……………………….., Seweryn…………………………... i
Szczęsny…………………

zawiązali ……………………………...w

miasteczku…………………...na Podolu. Było to w roku…………Jej akt został wcześniej
opracowany w stolicy Rosji……………………….., na polecenie carycy…………………..
Rozpoczęła się wojna, nazwana w naszej historii wojną w obronie………………………….
Wojskami polskimi dowodził bratanek króla książę ………………………………………...
Za bohaterstwo w bitwie pod Zieleńcami został odznaczony, ustanowionym wówczas przez
władcę, orderem…………………………….., co w języku polskim
znaczy…………………………………… Klęska doprowadziła do II rozbioru Polski w
roku………….. Rosja zagarnęła………………………………………………………….., a
Prusy……………………………………………………..Zmiany terytorialne zatwierdził
sejm w ………………….

23 kwietnia
Temat: Wojna w obronie Konstytucji 3 maja i II rozbiór Polski.
Uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń ze str. 85– 87

Przez dziennik elektroniczny wytypuję uczniów i poproszę o odesłanie wykonanej
pracy domowej na adres soltysiak.e@sp8lubin.eu
Proszę starajcie się przestrzegać podanych terminów, a w razie problemów i pytań proszę
o kontakt przez dziennik elektroniczny lub pocztę służbową.
Dziękuję za Wasze zaangażowanie i pozdrawiam serdecznie.

