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(https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje)  

Wersja elektroniczna podręcznika - można korzystać bezpłatnie na platformie 

https://ebooki.nowaera.pl/ do końca roku szkolnego. 

Każdy kto chce skorzystać z podręcznika wystarczy, że zarejestruje się za pomocą Konta 

Moja Nowa Era.  

 

Proszę o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń. 

 

1.XVII wiek – stulecie wojen    

Uczeń: 

– zna znaczenie terminów: potop szwedz¬ki, Jasna Góra, husaria, wielki wezyr, odsiecz;  

– zna postaci: Augustyn Kordecki, Stefan Czarniecki, Jan III Sobieski oraz ich dokonania; 

Podręcznik str. 80 - 84 

Zeszyt ćwiczeń str. 50 - 51 

 

2 - 3.Tadeusz Kościuszko na czele powstania  

Uczeń: 

– zna znaczenie terminów: rozbiory, kon¬stytucja, powstanie, kosynierzy; 

– wyjaśnia, dlaczego rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja została ogłoszona świętem 

narodowym; 

Podręcznik str. 85 - 93 

Zeszyt ćwiczeń str. 53 - 57 

 

4.Józef Wybicki i hymn Polski  

Uczeń: 

– zna znaczenie terminów: emigracja, legiony, hymn państwowy; 

– wie, kiedy Mazurek Dą¬browskiego został polskim hymnem narodowym; 

Podręcznik str. 94 - 98 

Zeszyt ćwiczeń str. 58 - 60)  
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