Dzień dobry. Witam Was serdecznie w kolejnym tygodniu zdalnego nauczania.
Plan pracy na 27 -30 kwietnia
Podaję rozwiązanie zadania z poprzedniego tygodnia – proszę sprawdzić odpowiedzi:
Magnaci Ksawery Branicki, Seweryn Rzewuski i Szczęsny Potocki zawiązali konfederację w
miasteczku Targowica na Podolu. Było to w roku 1792. Jej akt został wcześniej opracowany w
stolicy Rosji Petersburgu, na polecenie carycy Katarzyny II. Rozpoczęła się wojna, nazwana w
naszej historii wojną w obronie Konstytucji 3 maja. Wojskami polskimi dowodził bratanek króla
książę Józef Poniatowski. Za bohaterstwo w bitwie pod Zieleńcami został odznaczony,
ustanowionym wówczas przez władcę, orderem Virtuti Militari, co w języku polskim znaczy
„dzielności żołnierskiej”. Klęska doprowadziła do II rozbioru Polski w roku 1793. Rosja zagarnęła
ziemie wschodniej Rzeczypospolitej- ziemie białoruskie, ukraińskie i Podole a Prusy Wielkopolskę,
cześć Mazowsza, Gdański i Toruń. Zmiany terytorialne zatwierdził sejm w Grodnie.

29 kwietnia
Temat: Powstanie kościuszkowskie.
Proszę zapisać temat w zeszycie, zapoznać się z treścią podręcznika ze
str. 174– 178 i uzupełnić tabelę:
24 III 1794r. T. Kościuszko złożył przysięgę na krakowskim rynku i został mianowany
naczelnikiem powstania zwanego insurekcją
Data

Wydarzenie

Rezultat
Wygrana Polaków

4. IV .1794r.
17. IV. 1794r.

Walki w stolicy prowadzone
przez Jana Kilińskiego

koniec VIII 1794r.

Wybuch powstania
antypruskiego w Wielkopolsce
Maciejowice

4-5. XI. 1794r.

szturm na warszawską Pragę

Zachęcam do udziału w lekcjach online na TEAMS-ie.
Zainteresowanych odsyłam do obejrzenia filmu:
http://platforma.historiadlapolonii.pl/upload/images/l69/Panorama_Raclawicka.mp4

30 kwietnia
Temat: Upadek Rzeczypospolitej- III rozbiór Polski.
Zapamiętaj:
Po klęsce powstania kościuszkowskiego doszło do III rozbioru Rzeczypospolitej w 1795r.


Rosja zagarnęła Litwę, ziemie białoruskie, Polesie i Wołyń



Prusy otrzymały cześć Mazowsza z Warszawą i pas ziemi między granicą dawnych Prus

Książęcych a Niemnem i Bugiem


Austria zagarnęła pozostałą cześć Mazowsza i obszar między Pilicą a Bugiem

Król zrzekł się korony, a Polska zniknęła z mapy Europy na 123 lata.
Uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń ze str. 88– 89
Przez dziennik elektroniczny wytypuję uczniów i poproszę o odesłanie wykonanej pracy
domowej. Proszę starajcie się przestrzegać podanych terminów.
W razie pytań proszę o kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub poczty służbowej.
soltysiak.e@sp8lubin.eu
Dziękuję za zaangażowanie i pozdrawiam Was serdecznie �

