
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/szkoly-ponadgimnazjalne/historia-i-spoleczenstwo/poznac-

przeszlosc/rzadzacy-i-rzadzeni/v-ku-demokratycznej-rzeczypospolitej 

 

https://www.dlanauczyciela.pl/3553,karta-pracy-opozycja-polityczna-w-prl-doc 

 

https://www.dlanauczyciela.pl/3553,karta-pracy-wladza-i-spoleczenstwo-w-prl-doc 

 

https://www.dlanauczyciela.pl/3553,karta-pracy-wybory-czerwcowe-doc 

 

https://www.dlanauczyciela.pl/3553,karta-pracy-z-tekstem-zrodlowym-ku-demokratycznej-

rzeczypospolitej-podsumowanie-doc 

 

https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/szkoly-ponadgimnazjalne/historia/poznac-przeszlosc-wiek-xx-

zp/iv-polacy-podczas-ii-wojny-swiatowej 

To są materiały i zadania dla klasy I TEg i ITSg 

 

Zadania dla III klasy z His  lll TŻ, IIITMS, IIITOT 

Uczniowie opracują w zeszycie. 

Przyczyny, przebieg i skutki wojen polsko- tureckich w II połowie XVII wieku. 

Przyczyny, przebieg i skutki potopu szwedzkiego 1655-1660. 

Przyczyny, przebieg i skutki powstania Chmielnickiego  1648 - 1667. 

 

Kształcenie zdalne dla klasy I VTM, IVTOT, IVTE z HiS 

Uczniowie na podstawie podręcznika i innych dostępnych materiałach opracują następujące 

zagadnienia w zeszycie, nauczyciel uczący sprawdzi na ocenę. 

1. PRL w okresie Władysława Gomułki 1956 - 1970. 

- postanowienia z VIIIPlenum KC PZPR 

- przyczyny i przebieg konfliktu Kościoła z władzą 

na tle obchodów 1000 - lecia Polski, listu biskupów polskich do biskupów niemieckich 

- kim byli "księża patrioci" 

- przyczyny wystąpień studentów w marcu 1968 roku 

- jakie inwestycje zrealizowano w okresie gomułkowskim 

- jakie były przyczyny wystąpień robotników w grudniu 1970 roku 

2. Polska w dekadzie Edwarda Gierka 1970-1980. 

 - założenia programowe planu Edwarda Gierka 

- realizowane założenia inwestycyjne 

- jakie programy socjalne zostały wprowadzone w tym czasie 
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- jakie były przyczyny niepowodzeń w budowie " drugiej Polski" przez Edwarda Gierka 

- kiedy wprowadzono kartki na cukier, czym były  sklepy komercyjne, dolarowe, 

- jakie były przyczyny wystąpień robotników w Radomiu w 1976 roku, czym były " ścieżki 

zdrowia" 

- jakie były przyczyny strajków robotników w 1980 roku, przebieg. 

 

Kształcenie zdalne dla klasy IVTŻ/TE HiS 

Uczniowie na podstawie artykułu i innych dostępnych materiałów napiszą pracę na temat: 

 

" Program i metody walki Narodowych Sił Zbrojnych o niepodległość Polski" 

" Rozważ -   Brygada Świętokrzyska to kolaboranci czy patrioci?" 

artykuły  ipn. gov. pl Narodowe Siły Zbrojne 

www.polityka.pl historia Krótka historia NSZ. 

 

Kształcenie zdalne dla klasy I TEg i ITSg 

Uczniowie na podstawie tekstu z podręcznika opracują temat " Wojna Niemiec z Związkiem 

Radzieckim 1941-1944. 

1. Atak III Rzeszy na Związek Radziecki - 22 VI 

1941 rok 

- plan i kierunki uderzeń wojsk niemieckich 

-  porażka wojsk radzieckich czerwiec-listopad 1941 

- sytuacja na froncie niemiecko-rosyjskim w grudniu 1941 roku 

2. Bitwa pod Stalingradem 

- stosunek sił niemieckich i radzieckich 

- uzbrojenie Rosjan i Niemców 

- poniesione straty przez walczące strony 

3. Bitwa na " Łuku Kurskim" lato 2943 roku 

- dlaczego nazywamy ją największą bitwą pancerną,, zgromadzone siły przez walczące strony 

4. Położenie wojsk Armii Czerwonej w lipcu 1944 roku. 

 

 

Miłej pracy drodzy uczniowie! 

W piątek prześlę nowe zadania, jeżeli macie pytania to proszę kierować na mój adres mailowy 

mariaszamocin@o2.pl 

 

 

 

 

http://www.polityka.pl/
mailto:mariaszamocin@o2.pl

