
 

KARTA PRACY     KLASA VIII  5 V 2020r. 

 INFRORMACJE WSTĘPNE 

 W każdy wtorek w  godz. 8. 00 -12.00 zgodnie z nowym planem uczniowie w dogodnym dla 

siebie czasie  realizują  powierzone zadania z historii zgodnie z kartą pracy dostępną na 

szkolnej stronie internetowej. W każdy worek łączę się  na komunikatorze Zoom  godz. 9.00-

9.15 do dyspozycji uczniów w ramach konsultacji ( zaliczenia, trudności z opanowaniem 

materiału, dostosowanie do indywidualnych potrzeb i inne pytania oraz wątpliwości). Na  

życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu spotkam się online w dowolnym czasie pomiędzy 

8.00 i 12.00.  

Topic: KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE HISTORIA 

 

LINK 

https://zoom.us/j/95294173548?pwd=VGZVczJCczRJWElKQUlZWTJoWEg3UT09 

Meeting ID: 952 9417 3548 

Password: 2tb0Jy 

 

Na potrzeby komunikacji uruchomiłem również dodatkową skrzynkę mailową 

arturbsp@wp.pl 
Tylko w pilnych i  wyjątkowych sytuacjach proszę dzwonić  

na prywatny numer telefonu 724111870 

Życzę dużo zdrowia 

Artur Breczko 

 

UWAGA  ze względu na przedłużony okres kwarantanny przyjmuję do oceny prace albumowe 

zlecone w pierwszym okresie nauki zdalnej. Z historii była to praca albumowa o atrakcjach 

najbliższego regionu..  Prace proszę wysłać w terminie do 8 V na skrzynkę arturbsp@wp.pl. Proszę 

pamiętać o metryczce – imię i pierwsza litera nazwiska, klasa, numer w dzienniku i tytuł. 

Kolejna bardzo ważna prośba to rozmiar plików – bardzo proszę ograniczyć rozmiar 

pojedynczego pliku do maksimum 1MB i wysłać w formacie JPG lub PDF. .Z góry bardzo 

przepraszam – nie ocenię prac wysłanych po terminie, anonimowych oraz nie otworzę 

plików przekraczających 1MB pojemności i w nietypowych formatach. . Podaję prosty sposób 

jak zmniejszyć rozmiar plików graficznych. https://www.youtube.com/watch?v=z5qiq-ZzIgg  

Naturalnie można to zrobić również w dowolnym programie graficznym np. Corel Draw.   
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ZACZYNAMY  

TEMAT:  Europa po rozpadzie ZSRS  

Proszę zapoznać się z materiałem w podręczniku na stronach 234 -239. W zeszycie należy zapisać temat i 

wykonać ćwiczenia 2,3 na stronie 239.  

 

Uzupełnieniem tematu może być materiał dostępny na portalu edukacyjnym Epodręczniki.pl o historii i upadku 

ZSRR.  

https://epodreczniki.pl/a/zsrr-w-l-1945-1991/DrkVOOUXT 

 

Praca klasowa z rozdziału V: Upadek komunizmu będzie w przyszłym 

tygodniu w formie testu (bez części opisowej) – proszę się przygotować. Zwróćcie uwagę  na 

podsumowanie rozdziału w podręczniku, rzeczy zapisane ,,tłustym drukiem’’ oraz daty i postaci, 

które poznaliśmy. Na teście będą również pytania ze znajomości mapy historycznej . 

 

UWAGA WAŻNE  - PRACA NA OCENĘ  (kartkówka online z ostatnich lekcji ) 

Powtórz informacje dotyczące tematu  Powstanie ,,Stan wojenny i schyłek PRL’’  str 212-217 oraz 

,,Powstanie Solidarności’’ str 207=211 

I wykonaj krótki test online  na ocenę.  Podaję link, który przeniesie Was na odpowiednią  stronę 

UWAGA  test będzie dostępny tylko 5 – 8  maja 2020r.   

               

LINK 

                            

https://www.testportal.pl/test.html?t=TBb8wBFGPkb8 
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Przed przystąpieniem do testu sprawdź czy potrafisz wykonać ćwiczenia:  

  (powtórka z tematów do  testu )    

1 Wyjaśnij przyczyny kryzysu i strajków, które wybuchły latem  1980 roku.  Co było bezpośrednią 

przyczyną strajku w Stoczni Gdańskiej? 

2 Przypomnij  pojęci a:  STRAJK OKUPACYJNY   - STRAJK SOLIDARNOŚCIOWY -   NSZZ SOLIDARNOŚĆ  - 

POSTULATY SIERPNIOWE.  

3 Przypomnij nazwiska i wizerunki osób związanych ze sceną polityczną początku lat 80-tych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

POLECENIE nr 2   

1 Wyjaśnij dlaczego władze komunistyczne zdecydowały się na rozwiązanie siłowe i wprowadziły stan 

wojenny 13 XII 1981 roku?  Podaj kilka przyczyn.  

 2 Na czym  polegały ograniczenia swobód obywatelskich w czasie stanu wojennego – podaj kilka 

przykładów.  Zapytaj o to rodziców lub sprawdź w Internecie.  

3 Wyjaśnij w jaki sposób władze komunistyczne tłumaczyły wprowadzenie stanu wojennego. Czy 

zgadzasz się z tym uzasadnieniem i jak oceniasz decyzję Wojciecha Jaruzelskiego ?  

4  Wyjaśnij pojęcia; INTERNOWANIE , PACYFIKACJA , ARESZT DOMOWY. 

5 Wyjaśnij dlaczego śmierć Jerzego Popiełuszki była kolejnym ,,gwoździem do trumny’’ dla polskich 

władz komunistycznych.  

 



 

 

 

POLECENIE nr 3   

Rozpoznaj zaprezentowane na fotografiach osoby i zapoznaj się z rolą, jaką odegrały w 

omawianym okresie.   

( Lech Wałęsa, Wojciech Jaruzelski, Jerzy Popiełuszko, Ronald Reagan).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 UWAGA !!! Uczniowie z wydłużonym czasem pracy , opinią lub orzeczeniem poradni PP mogą 

zaliczyć test ustnie w ramach konsultacji przedmiotowych online.  lub w innej formie, którą 

wcześniej uzgodnią z nauczycielem prowadzącym . Zaliczenie ustne jest możliwe również w 



przypadku uczniów, którzy z różnych powodów nie przystąpili do kartkówki w terminie. Jeśli będzie 

taka potrzeba  proszę o dodatkowy kontakt w tej sprawie. 


