
Klasa 4b 

Dzień dobry 
 

1. Tematy i materiały do przerobienia od 25.05. do 07.06. I tym razem jeden temat będziecie realizować na 

dwóch lekcjach, jednak Wam go podzieliłam. 

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

3. Tematy i notatki przepisujcie do zeszytu. 

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

5. Pilnujcie terminów i odsyłajcie do nauczycieli, to o co proszą. 

6. Wykorzystajcie lekcje wdżwr i godziny wychowawcze na to, czego nie zdążyliście zrobić z innych 

przedmiotów. 

7. W przypadku problemów kontaktujecie się ze mną poprzez e-mail: urszula74@interia.pl 

8. W ramach gddd, jeżeli czas Wam pozwoli, zachęcam do: 

 26.05.  

– przeanalizuj ikonografię „Osada w Biskupinie” s. 14 oraz odsłuchaj 1 słuchowisko na stronie: 

https://gwo.pl/sluchowiska-klasa-4-p4642 opowiadanie: Odkrycie pana Szwajcera – okoliczności odkrycia 

osady w Biskupinie. 

– przypomnij sobie legendy związane z powstaniem państwa polskiego oraz osłuchaj cztery słuchowiska ze 

strony https://gwo.pl/sluchowiska-klasa-4-p4642 

2. Opowiadanie Legenda o Lechu, Czechu i Rusie 

3. Opowiadanie Legenda o Popielu, którego zjadły myszy 

4. Opowiadanie Legenda o Piaście 

 02.06. – powtórz i utrwal materiał od tematu 18 (Jak powstał Mazurek Dąbrowskiego?) do 25 (Papież 

Polak), wykorzystaj podręcznik i notatki 

 

27.05. TEMAT: Pokojowa rewolucja „Solidarności”. 

 Przeczytaj podrozdziały Podwyżki cen, Sierpień 1980 oraz „Solidarność” s. 155-157 

 Zapoznaj się z notatką i przepisz ją do zeszytu. 
 

Notatka 

Komuniści, którzy sprawowali władzę w Polsce, nie potrafili odpowiednio zarządzać gospodarką. 

Trudne warunki pracy i podwyżki cen żywności doprowadzały do strajków i manifestacji, które były krwawo 

tłumione przez władze. 

W sierpniu 1980 roku wybuchł strajk w Stoczni Gdańskiej, którego przywódcą został Lech Wałęsa. Do 

strajku przyłączyły się setki zakładów pracy w całej Polsce. W wyniku podpisanych 31 sierpnia 1980 roku 

porozumień sierpniowych, między rządem a strajkującymi, powstał NSZZ (Niezależny Samorządny Związek 
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Zawodowy) „Solidarność”. Na jego czele stanął Lech Wałęsa, który w 1983 roku otrzymał Pokojowa Nagrodę 

Nobla. Inni ważni działacze „Solidarności” to między innymi Anna Walentynowicz i Andrzej Gwiazda. 

 

03.06. TEMAT: Stan wojenny. 

 Przeczytaj podrozdziały Stan wojenny, oraz Zwycięstwo bez przemocy s. 158-159 

 Obejrzyj film https://gwo.pl/historia-na-ekranie-stan-wojenny-p4710 

 Zapoznaj się z notatką i przepisz ją do zeszytu. 
 

Notatka 

13 grudnia 1981 roku władze komunistyczne wprowadziły stan wojenny. Jest to okres, kiedy władzę w 

państwie sprawuje wojsko, a prawa obywateli są ograniczone. Władze internowały (umieszczały przymusowo 

w miejscu odosobnienia) kilka tysięcy działaczy „Solidarności”. Mimo prześladowań komunistyczne władze nie 

zdołały zlikwidować „Solidarności”, ponieważ jej zwolennicy działali w podziemiu i prowadzili walkę bez 

przemocy.  

W 1989 roku w wyniku obrad Okrągłego Stołu doszło do porozumienia między komunistycznym 

rządem a przedstawicielami „Solidarności”. Doprowadziły one do częściowo wolnych wyborów i upadku 

komunizmu w Polsce. 
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