
                                                      HISTORIA 
                                                    kl. 8 ab

PIERWSZY TYDZIEŃ ZDALNEGO NAUCZANIA  od 26.10 do 30.10.2020r.

Witam 
Drodzy Uczniowie :)

Ponieważ system pracy przez dziennik elektroniczny, niestety zawodzi , wracamy do sprawdzonych
metod ;)
Proszę czytać uważnie informację, żeby nie pomylić dnia i klasy (zapisane w/g planu lekcji)
…........................................................................................................................................................

                                              PONIEDZIAŁEK 26.10.20

KLASA 8 A
godz. 10.45-11.30

Zapisać w zeszytach przedmiotowych: lekcja, data

Temat: Powstanie Warszawskie

1. Plan ,, Burza ''
2. Przyczyny wybuchu powstania
3. Losy ludności cywilnej
4. Skutki powstania

Proszę:

– przeczytać temat 11- podręcznik str.72 do 78
– w zeszycie przedmiotowym pisemnie odpowiedzieć na pytania 1 i 3 – podręcznik str 78

Wykonywać zadania systematycznie, z tej lekcji nic nie przesyłać, ewentualne pytania i później 
zlecane prace do przesłania kierować na adres mojej poczty elektronicznej zawsze w godzinach 
od 8.00 do 14.00. (dni od poniedziałku do piątku)
joannamaciejek@op.  pl

życzę owocnej pracy :)
pozdrawiam
nauczyciel historii: Joanna Maciejek

mailto:joannamaciejek@op.pl
mailto:joannamaciejek@op.pl


                                               WTOREK  27.10.20

KLASA  8 A
godz.11.50-12.35

Zapisać w zeszytach przedmiotowych: lekcja, data

Temat: Lekcja powtórzeniowa. Polska w latach II wojny światowej

1. Okupacja niemiecka i sowiecka na ziemiach polskich
2. Działalność Polskiego Państwa Podziemnego
3. Udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowej
4. Zbrodnie nazistowskie i sowieckie na Polakach

Proszę:

– przeczytać temat: Lekcja powtórzeniowa- podręcznik str.79 do 82 z szczególnym 
uwzględnieniem dat

– w zeszycie przedmiotowym pisemnie odpowiedzieć  na pytania – Sprawdż się
podręcznik str 83,84

Wykonywać zadania systematycznie, z tej lekcji nic nie przesyłać, ewentualne pytania i później 
zlecane prace do przesłania kierować na adres mojej poczty elektronicznej zawsze w godzinach
 od 8.00 do 14.00.(dni od poniedziałku do piątku)
joannamaciejek@op.pl

życzę owocnej pracy :)
pozdrawiam
nauczyciel historii: Joanna Maciejek

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

mailto:joannamaciejek@op.pl


                                        ŚRODA  28.10.20

KLASA  8 B
godz.12.40-13.25

Zapisać w zeszytach przedmiotowych: lekcja, data

Temat: Lekcja powtórzeniowa. Polska w latach II wojny światowej

1. Okupacja niemiecka i sowiecka na ziemiach polskich
2. Działalność Polskiego Państwa Podziemnego
3. Udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowej
4. Zbrodnie nazistowskie i sowieckie na Polakach

Proszę:

– przeczytać temat: Lekcja powtórzeniowa- podręcznik str.79 do 82 z szczególnym 
uwzględnieniem dat

– w zeszycie przedmiotowym pisemnie odpowiedzieć  na pytania – Sprawdż się
podręcznik str 83,84

Wykonywać zadania systematycznie, z tej lekcji nic nie przesyłać, ewentualne pytania i później 
zlecane prace do przesłania kierować na adres mojej poczty elektronicznej zawsze w godzinach
 od 8.00 do 14.00.(dni od poniedziałku do piątku)
joannamaciejek@op.pl

życzę owocnej pracy :)
pozdrawiam
nauczyciel historii: Joanna Maciejek

mailto:joannamaciejek@op.pl


                                            CZWARTEK 29.10.20

KLASA  8 B
godz.10.45 -11.30

Zapisać w zeszytach przedmiotowych: lekcja, data

Temat: Filmy edukacyjne – niemieckie obozy koncentracyjne

Proszę:

– obejrzeć na you tube następujące filmy:
– Film edukacyjny Auschwitz- Birkenau ( 2minuty 59sekund)
– Dokument Auschwitz – podróż do piekła ( 45minut 42sekundy) 

Wykonywać zadania systematycznie, z tej lekcji nic nie przesyłać, ewentualne pytania i później 
zlecane prace do przesłania kierować na adres mojej poczty elektronicznej zawsze w godzinach
 od 8.00 do 14.00.(dni od poniedziałku do piątku)
joannamaciejek@op.pl

życzę owocnej pracy :)
pozdrawiam
nauczyciel historii: Joanna Maciejek

mailto:joannamaciejek@op.pl

