Dzień dobry. Witam Was serdecznie i zachęcam do udziału w lekcjach online na platformie
TEAMS w każdą środę o godzinie 12:55

Plan pracy od 11 do 15 maja
Podaję rozwiązania zadań z zeszytu ćwiczeń z poniższych tematów:
Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski
odpowiedź

zadanie
1

a) 1795 rok
b) 1795 rok + 123 lata = 1918 rok

a) Tadeusz Kościuszko złożył przysięgę całemu narodowi polskiemu.
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b) Tadeusz Kościuszko zobowiązał się, że nie będzie wykorzystywał powierzonej
mu władzy na użytek i korzyść czyichś prywatnych interesów, ale dla obrony
nienaruszalności granic kraju oraz odzyskania suwerenności i wolności przez
Rzeczpospolitą Obojga Narodów.
kościuszkowskie, Polaków, połanieckiego, Maciejowicami, Stanisław August

3

Poniatowski
a) Racławice

4

b)

obszar

zaznaczony

na

mapie

(z Białymstokiem)
Podsumowanie rozdziału V
odpowiedź

zad
anie
1

A – Ignacy Krasicki

granicą

w

kolorze

ciemnoróżowym

2
Uchwalenie Konstytucji 3 maja - Zawiązanie konfederacji targowickiej i wybuch
wojny z Rosją
Trzeci rozbiór Polski - Utrata niepodległości przez Polskę i początek
trwającego 123 lata okresu niewoli narodowej
Pierwszy rozbiór Polski -

Utrata części ziem przez Rzeczpospolitą, w tym

zajęcie przez Prusy Pomorza Gdańskiego oraz Warmii
Elekcja Stanisława Leszczyńskiego – wybuch wojny domowej w Rzeczypospolitej

3
kolumnowy portyk

4

tympanon

1 – Pierwszy rozbiór Polski 1772 rok
2 – Zwołanie Sejmu Wielkiego 1788 rok
3 – Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791 rok
4 – Drugi Rozbiór Polski 1793 rok
5 – Powstanie kościuszkowskie 1794 rok
6 – Trzeci rozbiór Polski 1795 rok
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Rządził Rzecząpospolitą przez 30 lat, ale spędzał w niej bardzo mało czasu. W
sprawowaniu władzy zastępowali go urzędnicy. Za jego panowania wszystkie
sejmy, z wyjątkiem jednego, zostały zerwane. – August III Sas
Król Rzeczypospolitej, który objął władzę przy poparciu Rosji. Był człowiekiem
wszechstronnie wykształconym. Znał kilka języków, interesował się kulturą i
sztuką. – Stanisław August Poniatowski
Był wychowankiem Szkoły Rycerskiej i specjalistą od budowania fortyfikacji.
Stanął na czele powstania w 1794 roku. – Tadeusz Kościuszko

Po przegranej walce o tron Rzeczypospolitej udał się do popierającej go Francji.
Jego córka była żoną francuskiego króla Ludwika XV. – Stanisław Leszczyński
Władczyni Rosji. Popierała elekcję Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla
Polski. – Katarzyna II
Marszałek Sejmu Wielkiego oraz zwolennik reform – Stanisław Małachowski
Założył szkołę nazwaną Collegium Nobilium. – Stanisław Konarski

13 maja
Temat: Rewolucja francuska- przyczyny, przebieg i skutki.
CEL:
Zrozumiem, dlaczego doszło do Wielkiej Rewolucji Francuskiej
Proszę zapisz temat w zeszycie przedmiotowym i zapoznaj się z treścią podręcznika str. 184 - 189
Zainteresowanych zachęcam do obejrzenia prezentacji:
https://www.youtube.com/watch?v=6q24gCpTaGw

14 maja
Temat: Rewolucja francuska – ćwiczenia.
Proszę zapisz temat i rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń str. str: 94-95
Przez dziennik elektroniczny wytypuję uczniów i poproszę o odesłanie wykonanej pracy
domowej.

Każdy, kto chce może w ciągu tygodnia uzupełnić ćwiczenia tzw. lekcję na szóstkę Tajemnice sprzed wieków str. 90 - 91 i przesłać rozwiązania na adres
soltysiak.e@sp8lubin.eu
Dziękuję za zaangażowanie i pozdrawiam Was serdecznie.

