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Klasa 4b 

Dzień dobry 

Moi Drodzy! 
 

1. Tematy i materiały do przerobienia od 27 kwietnia do 10 maja. 

2. Uczcie się zgodnie z planem lekcji i dokładnie czytajcie teksty z podręcznika. 

3. Proszę, abyście tematy i notatki przepisywali do zeszytu. 

4. Na końcu umieściłam rozwiązanie ćwiczenia do tematu „Polskie osiągnięcia”. Proszę sprawdźcie Wasze 

odpowiedzi i ewentualnie poprawcie. 

5. W ramach gddd, zachęcam do: 

 28.04. -  obejrzenia filmu Jan Matejko, Bitwa pod Grunwaldem, na stronie https://gwo.pl/jan-matejko-

bitwa-pod-grunwaldem-p4684  - mam nadzieję, że Wasza wiedza historyczna pomoże Wam zrozumieć 

ten film; 

 05.05. – zapoznania się z tematem dodatkowym W czasach Stanisława Augusta z podręcznika s. 103-105. 

6. Utrwalajcie materiał, powtarzając go. W notatkach macie zawarte to, co najważniejsze. 

7. Pilnujcie proszę terminów i odsyłajcie do nauczycieli, to o co proszą. W materiałach do poszczególnych 

przedmiotów są ich adresy e-mail. 

8. Wykorzystajcie lekcje wdżwr i godziny wychowawcze na to, czego nie zdążyliście zrobić z różnych 

przedmiotów. 

9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy wyjaśnienia tematu kontaktujecie się ze mną poprzez e-mail: 

urszula74@interia.pl lub telefonicznie. 

10. 3 maja przypada jedno z polskich świąt narodowych, Święto Konstytucji.  Natomiast dzień wcześniej,         

2 maja, obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wielu Polaków, dla uczczenia tych dwóch dni 

wywiesza polską flagę. 

 
Życzę Wam, Waszym Rodzicom i najbliższym dużo zdrowia, cierpliwości i wytrwałości. 

Pozdrawiam 

Wychowawczyni 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://gwo.pl/jan-matejko-bitwa-pod-grunwaldem-p4684
https://gwo.pl/jan-matejko-bitwa-pod-grunwaldem-p4684
mailto:urszula74@interia.pl
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29.04. TEMAT: Szare Szeregi. 

 Przeczytaj z podręcznika rozdział Szare Szeregi  s. 140-144 

 Przeczytaj z podręcznika notki biograficzne o „Alku”, „Rudym” i „Zośce” s. 141-143 

 Zapoznaj się z notatką i przepisz ją do zeszytu. 
 

Notatka 

1 września 1939 r. Niemcy zaatakowały Polskę i rozpoczęła się II wojna światowa. 17 września 1939 r. 

nastąpił atak Rosji Radzieckiej na Polskę. Okupanci dążyli do wyniszczenia polskiego narodu. Polacy bronili się, 

tworząc podziemne organizacje, które walczyły z okupantem. Należały do nich Armia Krajowa i Szare Szeregi.  

Tadeusz Zawadzki („Zośka”), Aleksy Dawidowski („Alek”) i Jan Bytnar („Rudy”). Należeli do Szarych 

Szeregów. Bohaterscy harcerze wsławili się walką z okupującymi Polskę Niemcami. Za swoją patriotyczną 

postawę zapłacili najwyższą cenę – poświęcając życie. 

 

okupacja – sprawowanie władzy przez jakieś państwo na terenie zabranym innemu państwu. 

ruch oporu – działalność konspiracyjna, która ma na celu walkę z okupantem. 

Armia Krajowa (AK) – największa i najważniejsza polska organizacja walcząca z wrogiem w czasie II wojny 

światowej.  

mały sabotaż – akcje przeciwko okupantowi polegające na zrywaniu jego flag, pisaniu haseł patriotycznych na 

murach, wrzucaniu gazu łzawiącego do kin lub sklepów przeznaczonych tylko dla Niemców itp. 

Szare Szeregi – konspiracyjna nazwa polskiego harcerstwa w latach II wojny światowej. 

tajne komplety – lekcje szkolne odbywające się wbrew zakazowi Niemców.  
 
 

06.05. TEMAT: O Żołnierzach Niezłomnych. 

 Przeczytaj z podręcznika rozdział O Żołnierzach Niezłomnych  s. 145-149 

 Przeczytaj z podręcznika notki biograficzne Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny s. 147-148 

 Zapoznaj się z notatką i przepisz ją do zeszytu. 
 

Notatka 

1. W czasie II wojny światowej w Londynie działał legalny polski rząd emigracyjny, nazywany rządem 

londyńskim. 

2. Pod koniec wojny polscy komuniści utworzyli nielegalny Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zrobili to na polecenie przywódcy Związku Radzieckiego – Józefa Stalina. 

3. W 1945 r. władzę w Polsce objęli polscy komuniści, jednak o najważniejszych sprawach decydował Józef 

Stalin. 

4. Większość Polaków wciąż uznawała rząd londyński. Z komunistyczną władzą walczyli Żołnierze Niezłomni, 

nazywani też Wyklętymi. Najbardziej znanymi Żołnierzami Niezłomnymi byli m.in. rotmistrz Witold Pilecki 

oraz Danuta Siedzikówna pseudonim „Inka”. 
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5. Prześladowanym w czasach komunistycznych Żołnierzom Wyklętym, przywrócono szacunek dopiero po 

obaleniu komunizmu. Wyrazem uznania dla ich zasług jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 

obchodzony 1 marca. 

 

Odpowiedzi do zadania z tematu „Polskie osiągnięcia”. 

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 +  

 


