
Witam Klasę 4b  

Kontynuujemy naszą naukę historii  

Proszę, abyście uczyli się zgodnie z planem lekcji i dokładnie czytali tekst z podręcznika. 

Postępujcie zgodnie z instrukcją umieszczoną poniżej. 

 

1. Tematy i materiał do przerobienia od 15 do 24 kwietnia. 

2. Zdjęcie przepisanej notatki do tematu „Odzyskanie niepodległości” prześlijcie do sprawdzenia na adres 

urszula74@interia.pl najpóźniej do środy 22.04.  

3. Rozwiązanie ćwiczenia do tematu „Polska laureatka Nagrody Nobla” Proszę sprawdźcie Wasze odpowiedzi 

i ewentualnie poprawcie. 

4. Jeżeli znajdziecie czas, zachęcam do realizacji na godzinie wychowawczej tematu Jak dbać o dobry nastrój? 

 

 

15.04. TEMAT: Odzyskanie niepodległości. 

 Przeczytaj z podręcznika rozdział Odzyskanie niepodległości s. 127-131 

 Przepisz do zeszytu notatkę, uzupełniając ją brakującymi wyrazami. 
 

Notatka 

I wojna światowa w latach ............................................... wybuchła między państwami centralnymi 

(.......................... i ..............................................) a ententą (..........................., ........................... i ...........................). 

Konflikt zakończył się dnia .................................................................... roku zwycięstwem ententy. 

W czasie wojny Józef Piłsudski popierał Austro-Węgry. Zaraz po jej wybuchu utworzył Pierwszą 

................................... ........................................., która w sierpniu ..................... r. pomaszerowała z Krakowa do 

........................... w zaborze rosyjskim. W Królestwie Polskim chciał wywołać powstanie przeciwko ........................, co się 

jednak nie udało z powodu braku ochotników. Wrócił więc do Krakowa, a jego żołnierze wstąpili do 

..................................... .................................., które walczyły u boku armii austro-węgierskiej. Utworzyli w nich Pierwszą 

................................. .  W 1917 r. ......................................................................... przystąpiły do wojny po stronie ententy. 

Piłsudski uznał, że dalszy sojusz z ............................... i ...................................................... nie ma sensu, gdyż niedługo te 

państwa przegrają wojnę. Kazał więc legionistom odmówić złożenia ..........................................., za co spędził ponad rok 

w niemieckim więzieniu. 

Dnia 11 listopada 1918 roku Piłsudski objął dowództwo nad ..................................... ..................................... . 

Obecnie datę tę uznajemy za dzień odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

 

 

22.04. TEMAT: Polskie osiągnięcia. 

 Przeczytaj z podręcznika rozdział Polskie osiągnięcia s. 135-139 

 Przepisz do zeszytu notatkę. 

 Wykonaj ćwiczenie i przepisz je do zeszytu. 

 Obejrzyj film: https://gwo.pl/osiagniecia-ii-rp-p4606 

mailto:urszula74@interia.pl
https://gwo.pl/osiagniecia-ii-rp-p4606


Notatka 

Osiągnięcia gospodarcze odrodzonej Polski: 

 budowa miasta i portu w Gdyni, który był największym i najnowocześniejszym portem handlowym nad Morzem 

Bałtyckim. Dzięki tej inwestycji rozwinął się polski handel zagraniczny. 

 budowa magistrali węglowej, czyli linii  kolejowej, łączącej Gdynię z Górnym Śląskiem, gdzie wydobywano węgiel; 

 budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP). COP miał rozwinąć przemysł, ograniczyć bezrobocie i podnieść 

obronność państwa. Do 1939 r. powstało 100 zakładów przemysłowych i rozpoczęto prace przy kolejnych 300. 

 

Eugeniusz Kwiatkowski był wybitnym naukowcem, politykiem i ministrem. Przyczynił się do budowy COP-u i Gdyni. 

 
Ćwiczenie 

Prawda czy fałsz? Postaw krzyżyki w odpowiednich miejscach. 

Zdanie Prawda Fałsz 

Magistrala węglowa była linią kolejową łączącą Gdańsk ze Śląskiem.   

Inicjatorem budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego był Józef Piłsudski.   

W Gdyni powstał najnowocześniejszy port handlowy nad Bałtykiem   

 

 
Odpowiedzi do zadania z tematu „Polska laureatka Nagrody Nobla”. 
 

Co mogła robić, a czego nie kobieta, która żyła w 2 poł. XIX w.? Skreśl te aktywności, które były jej zabronione. 

 Chodziła do szkoły, kiedy była dziewczynką. 

 Głosowała w wyborach. 

 Zarabiała tyle samo co mężczyźni. 

 Mogła pracować w zawodach uważanych za kobiece. 

 Mogła studiować we wszystkich krajach Europy.  

 Mogła pracować w zawodach uważanych za męskie. 

 Mogła zostać prezydentem państwa. 

 

Godzina wychowawcza 

TEMAT: Jak dbać o dobry nastrój? 

1. Przypomnij sobie przynajmniej dwie miłe rzeczy, które spotkały Cię w ostatnim czasie, np. miło spędzony czas, 

rozmowa albo pomoc, którą się od kogoś otrzymało lub samemu udzieliło. 

2. Wypisz na kartce listę rzeczy, które są dla Ciebie źródłem dobrego nastroju np. muzyka, jedzenie, albo z 

przypominaniem sobie miłych chwil. Taką listę miej zawsze pod ręką, by w razie złego nastroju móc po nią sięgnąć. 

3. Napisz na kartkach jak największej liczbie osób, miłe słowa i podziękowania za konkretne rzeczy i wręcz im. 
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