
Historia, klasa 7c, 7d, instrukcja pracy na 6 tydzień  

Zadania wykonać do 5 maja i przysłać na mail  m.szima_efinowicz@interia.pl   (podkreślnik w środku 

pomiędzy nazwiskami) 

 Moi drodzy!  

Dziękuję za Wasze prace. Cieszę się, że wielu z Was bardzo się stara. Bardzo proszę wszystkich, którzy 

jeszcze nie wysłali jeszcze wszystkich zadań do tego, aby się zmobilizowali do pracy. 

W tym tygodniu zapisujemy temat lekcji:  

Temat: Odrodzenie Rzeczpospolitej 

  W załączniku jest karta pracy z zadaniami. Można ją wydrukować uzupełnić i wkleić do zeszytu. Do 

mnie można również wysłać wypełnioną i podpisaną. 

 

Drugi Temat: 

Temat: Walka o granicę wschodnią  

Proszę przeczytać uważnie ten temat w podręczniku. To 

kolejne ważne wydarzenia, z których Polacy mogą być dumni. 

Mało, który naród miał okazję wygrać z naszym wschodnim 

sąsiadem. Nareszcie bo po 123 latach zaborów, dla Polski 

nastąpiły lepsze czasy. Szkoda, że wspólnie nie możemy się na 

lekcji cieszyć tym ważnym momentem w historii. Ale liczę na 

waszą odpowiedzialność, dzięki której dokładnie 

przygotujecie ten temat. Zwycięstwo II RP, w wojnie polsko-

bolszewickiej było wielkim zaskoczeniem dla Europy i wojną, 

która przyniosła Polakom wiele korzyści. Dlatego…. 

Pod tematem, odpowiedzcie na 6 ważnych pytań.  

1. Dlaczego doszło do wojny polsko-bolszewickiej? 

2. Jak wyglądał przebieg tej wojny? Które 4 wydarzenia z jej 

okresu, były według Ciebie najważniejsze?(odpowiedź 

uzasadnij) 

3. Jakie były skutki wojny dla Polski i Europy? Nie zapomnij  
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4. Cud nad Wisłą-o jakie wydarzenie chodzi, jak można 

rozumieć tą nazwę? 

5. Znajdź informacje o Orlętach Lwowskich i bitwie pod 

Zadwórzem. 

6. Na podstawie polskich plakatów z czasów wojny polsko-

bolszewickiej, napisz jak zachęcano Polaków do walki 

 

 



      

 

                  

 



Zadanie 7* Dla cierpliwych, którzy mają poczucie humoru      , ale na 6. 

Tylko z pozoru jest proste. Poniżej znajduje się link z piosenką w której mamy wymienione polskie  

formacje zbrojne, które wzięły udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Waszym zadaniem jest 

wynotowanie  i odnalezienie ich pełnych nazw. 

https://youtu.be/inxHoKbdCcY  

https://youtu.be/inxHoKbdCcY

