
PLAN PRACY Z HISTORII  

KLASA 4b  

 

Notatki, ćwiczenia, karty pracy należy wydrukować, uzupełnić i wkleić do zeszytu lub przepisać pod tematem 
lekcji. 
 
Można się ze mną kontaktować poprzez e-mail: urszula74@interia.pl 

 

 

TEMAT: Jak powstał Mazurek Dąbrowskiego? 
Notatka oraz tekst hymnu (dla uczniów, którzy nie mają) – załącznik 1 
 

1. TEMAT: Powstanie styczniowe.  

 Przeczytaj z podręcznika rozdział Powstanie styczniowe s. 116-120 

 Uzupełnij kartę pracy, korzystając z podręcznika – załącznik 2  
 

2. TEMAT: Rzeczpospolita i jej upadek – powtórzenie wiadomości. 

 Podręcznik s. 79-120 (z wyjątkiem treści dodatkowych – tematy oznaczone na niebiesko i „lupą”) 

 O Akademii Krakowskiej. 

 Założyciel Zamościa. 

 Potop. 

 Bitwa pod Wiedniem. 

 Powstanie kościuszkowskie. 

 Jak powstał Mazurek Dąbrowskiego? 

 Powstanie styczniowe. 

 Notatki 

 Karta pracy – załącznik 3 
 

3. TEMAT: Polska laureatka Nagrody Nobla. 

 Przeczytaj z podręcznika rozdział Polska laureatka Nagrody Nobla s. 123-126 

 Zapoznaj się z notatką i wykonaj ćwiczenie – załącznik 4 
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Załącznik 1 

 

Legiony Polskie we Włoszech powstały za zgodą francuskiego generała Napoleona Bonaparte w 1797 r. Ich 

twórcą i dowódcą był gen. Jan Henryk Dąbrowski. Legiony miały, wraz z armią francuską, walczyć przeciwko Austrii. 

Jednak po zawarciu pokoju z Austrią, Napoleon wysłał legionistów, do walki ze zbuntowanymi niewolnikami, na wyspę 

Santo Domingo (dziś Haiti), gdzie większość  z nich zginęła lub zmarła. 

  W 1797 r. Józef Wybicki napisał Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. W 1927 r. Mazurek Dąbrowskiego stał 

się polskim hymnem. 

 

Mazurek Dąbrowskiego  
Słowa: Józef Wybicki, 1797 r. 

1. Jeszcze Polska nie zginęła, 
Kiedy my żyjemy.  
Co nam obca przemoc wzięła,  
Szablą odbierzemy.  

 Ref. Marsz, marsz Dąbrowski,  
 Z ziemi włoskiej do Polski.  
 Za twoim przewodem  
 Złączym się z narodem.  

2. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,  
Będziem Polakami.  
Dał nam przykład Bonaparte,  
Jak zwyciężać mamy.  
 
 Ref. Marsz, marsz ... 

3. Jak Czarniecki do Poznania  
Po szwedzkim zaborze,  
Dla ojczyzny ratowania  
Wrócim się przez morze.  

 Ref. Marsz, marsz ...  

4. Już tam ojciec do swej Basi  
Mówi zapłakany -  
Słuchaj jeno, pono nasi  
Biją w tarabany.  
 
 Ref. Marsz, marsz ... 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

Uzupełnij tekst. 

 W 1815 r. utworzone zostało ..........................................................................., zwane też Królestwem 

Kongresowym. Królestwo nie było niepodległe. Car, władca Rosji, decydował o najważniejszych sprawach. Jednak Polacy 

postanowili walczyć o niepodległość. 

 Powstanie styczniowe wybuchło w …........…. roku. Powstańcy prowadzili walki  …......................……………………… . 

Polacy utworzyli ..................................................... z Rządem Narodowym, funkcjonowała policja, sądy, wydawano prasę. 

 Ostatnim dyktatorem powstania, czyli przywódcą, był ……………............................……………..………………… . Został 

jednak aresztowany przez Rosjan i powieszony.  

 Powstanie zakończyło się klęską w …........…. roku. Tysiące Polaków skazano na śmierć lub zesłano na Syberię,  

w głąb Rosji. 

 

Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. 

branka – ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………............................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................ 

walki partyzanckie – ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………........... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................ 

 

Uzupełnij tabelę, wpisując w rubryki odpowiednie numery oraz wiek wydarzenia.  

1. Śmierć co najmniej 22 tysięcy powstańców.  

2. Walka o niepodległość Polski. 

3. Zesłanie na Syberie kilkudziesięciu tysięcy powstańców. 

4. Odebranie majątków (konfiskata). 

 

Przyczyna 
Dlaczego wybuchło powstanie 

styczniowe? 
Wydarzenie 

Skutki 
Co stało się z uczestnikami 

powstania? 

. . . . . . 

powstanie styczniowe 
1863–1864 

. . . . . . . . . . . wiek 
. . . . . .       . . . . . .       . . . . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3 

1. Podaj wiek, w którym miały miejsce rozbiory Polski i wyjaśnij, dlaczego do nich doszło. ............................................ 
 
............................................................................................................................. .................................................................... 

2. Podaj daty wydarzeń. 

odnowienie Akademii Krakowskiej - ...................... 

potop szwedzki (od-do) - ............................................ 

bitwa pod Wiedniem - ...................... 

uchwalenie Konstytucji 3 maja - ...................... 

wybuch powstania kościuszkowskiego - ......................  

trzeci rozbiór Polski - ...................... 

powstanie Legionów Polskich we Włoszech - ...................... 

wybuch powstania styczniowego - ...................... 
 

3. Dopasuj podane informacje do postaci historycznych, wpisując odpowiednie cyfry.  

Mikołaj Kopernik ..........................................                      Jan Zamoyski .......................................... 

1. Był astronomem. 

2. Pochodził z Torunia. 

3. Założył miasto Zamość. 

4. Doprowadził do uchwalenia Konstytucji 3 maja.  

5. Był przedstawicielem magnaterii. 

6. „Wstrzymał Ziemię, ruszył Słońce”. 

7. Studiował w Akademii Krakowskiej. 

8. Pełnił najważniejsze urzędy w  okresie rządów Stefana Batorego. 
 

4. Wyjaśnij pojęcia. 

wolna elekcja – ....................................................................................................................................................................... 

husaria – ................................................................................................................................................................................. 

Legiony Polskie – ............................................................................................................................. ......................................... 

............................................................................................................................. ....................................................................  

tajne państwo – ........................................................................................................................................................... ........... 

................................................................................................................................................................................................. 
 

5. Wyjaśnij, z jakimi wydarzeniami związane są poniższe postacie. 

Stefan Czarniecki – ................................................................................................................................................................... 

Augustyn Kordecki – ............................................................................................................................. ................................... 

Jan III Sobieski – ............................................................................................................................. .......................................... 

Stanisław August Poniatowski – ............................................................................................................................................. 

Tadeusz Kościuszko – ............................................................................................................................................................... 

Józef Wybicki – ............................................................................................................................. ........................................... 
 

6. Odpowiedz na pytania. 

a) W którym wieku miała miejsce pierwsza wolna elekcja? ......................................... 

b) Z jakim wydarzeniem związana jest obrana Jasnej Góry? .......................................................................................... 

c) W czasie jakiego wydarzenia miała miejsce bitwa pod Racławicami? ........................................................................ 

d) Jakie wydarzenie było próbą odzyskania niepodległość w 2 poł. XIX w.? ................................................................... 



Załącznik 4 

Notatka 
 

Maria Skłodowska-Curie należała do najwybitniejszych uczonych swoich czasów. Urodziła się w Warszawie, ale 

większość życia spędziła we Francji. Wraz z mężem Piotrem odkryła dwa pierwiastki chemiczne: polon i rad. Nazwa 

pierwszego z nich pochodzi od słowa „Polska”. 

Za swoje osiągnięcia Maria Skłodowska-Curie dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla: pierwszą wraz z mężem 

Piotrem z fizyki w 1903 r., drugą po jego śmierci, z chemii w 1911 r. Była pierwszą kobietą, która prowadziła wykłady na 

Sorbonie w Paryżu. 

 
Ćwiczenie 

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. 

 
 


