
Klasa I TS historia Elzbieta 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  

23 marca 

Temat Kultura w II RP. 

Opisz na czym polega reforma Jędrzeja Jędrzejowicza 

30 marca 2020 

Temat : Okres międzywojenny powtórzenie wiadomości. 

 Proszę przygotować się do sprawdzianu wiadomości z rozdziałów 11-15. 

6 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 ,aby odpowiedzi pisać w mailach na adres poniżej. Na odpowiedzi oczekuję  

      do 16 kwietnia 2020.  

20 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.  

 

27 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. 

 

 04 maja 

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 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres e.kaczmarek@onet.com.pl 

 


