
Klasa I TG historia Elżbieta Kaczmarek 20 marca 

Temat  Przemiany kulturowe na świecie w okresie międzywojennym 

Przeczytać  temat i opisać w zeszycie jak zmieniło się życie kobiet po I wojnie światowej  

25 marca 2020 

Temat: Kultura w II RP. 

Krótko opisz czego dotyczyła i co wprowadzała reforma Jędrzeja Jędrzejowicza. 

01 kwietnia 

Temat: Okres międzywojenny- utrwalenie wiadomości. 

Proszę  przeanalizować   tematy z rozdziału I od 11 do 15.Za tydzień podam ćwiczenia do wykonania. 

8 kwietnia 2020 

Temat: Okres międzywojenny – ćwiczenia. 

Ćwiczenia sprawdzające wiedzę. 

1. Kim byli i jaką rolę odegrali w wydarzeniach: 

- Eugeniusz Kwiatkowski 

-  Józef Piłsudski 

- Władysław Reymont 

        2. Wyjaśnij terminy, pojęcia i nazwy: 

           -„ czarny czwartek” 

           - przewrót majowy 

           - wybory brzeskie 

       3. Porównaj zakres władzy prezydenta RP w konstytucji marcowej i kwietniowej. 

       4. Wymień sukcesy i porażki gospodarcze II RP. 

       5. Który z wynalazków okresu międzywojennego najbardziej wpłynął na życie ludzi  

           w okresie  międzywojennym. Uzasadnij swój wybór.  

Proszę o odpowiedzi do 17 kwietnia mailami. 

15 kwietnia 2020 

Temat: Agresja na Polskę. Sytuacja polityczna w Europie od IX 1939 do III 1940. ( 2 godziny lekcyjne ). 

1. Sytuacja międzynarodowa w Europie przed wybuchem wojny. 

2. Pakt Ribbentrop-Mołotow. 



3. Napaść Niemiec na Polskę. 

4. „Dziwna wojna”. 

5. Napaść ZSRR na Polskę. 

6. Ważniejsze bitwy polskiego września. 

7. Działania ZSRR w okresie jesieni 1939 i wojnie zimowej. 

Proszę o zapoznanie się z wydarzeniami poprzedzającymi wybuch II wojny światowej. 

  

22 kwietnia 

Temat: Agresja na Polskę – cd. 

Po przeczytaniu wiadomości uporządkuj wiedzę według pytań: (ustnie lub pisemnie) 

- dlaczego Polska uległa Niemcom i ZSRR we wrześniu 1939 roku 

- dlaczego nie otrzymaliśmy realnej pomocy od naszych sojuszników we wrześniu 1939 roku 

- zapamiętaj miejsca ważniejszych bitew  we wrześniu 1939 roku. 

 

29 kwietnia 

Temat: Aneksje radzieckie i wojna zimowa. 

Proszę wyodrębnić z tekstu treści dotyczące: 

- napaści ZSRR na Polskę 

- zajęcie krajów nadbałtyckich przez ZSRR 

- atak ZSRR na Finlandię. 

Praca ustna z mapą. (str.144) 

 

06 maja 2020 

Temat: Europa i świat w latach 1940-1943. 

1. Agresja Niemiec na Europę Zachodnią. 

2. Sytuacja od jesieni 1940 do lata 1941. 

3. Agresja Niemiec na ZSRR. 

4. Agresja Japonii na USA. 

5. Wojna na Dalekim Wschodzie. 

6. Bitwa o Atlantyk. 

Temat przewidziany na 2 godziny lekcyjne. Proszę zapoznać się z tematem.  

  

13 maja 2020 

Temat:  Europa i świat w latach 1940-1943. 

Na podstawie map znajdujących się na stronach: 148,150 i 151 prześledź działania zbrojne 

Niemiec i Włoch w Europie: 

-działania w północnej Europie (Dania, Norwegia ) 

-sytuacja w Europie Zachodniej ( Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja ) 

-bitwa o Anglię i jej znaczenie 

-wojna w Grecji i Jugosławii 

-wojna w Afryce Północnej 

-agresja Niemiec na ZSRR 

-wojna na Dalekim Wschodzie (Japonia – Stany Zjednoczone ) 

-bitwa o Atlantyk. 



Co połączyło Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i ZSRR w czasie II wojny światowej? 

Proszę umieć wskazać na mapie miejsca geograficzno-historyczne wymienione w punktach 

oraz odpowiedzieć na pytanie w zeszycie. 

 

20 maja 2020 

Temat: Wojna w latach 1943-1944. 

1. Sytuacja na frontach II wojny światowej od wiosny 1943 do wiosny 1944 roku. 

2. Sytuacja militarna od czerwca do grudnia 1944 roku. 

Czytając tekst wiadomości ze stron od 158 – 161 uporządkuj wiedzę według miejsc walk stoczonych 

na różnych frontach II wojny światowej. Należy umieć je pokazać na mapie. 
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