
 

 

Witam Was uczniowie klas 6a,6b,6c. 

Na ostatniej lekcji on- line zrealizowaliśmy temat: II rozbiór Polski 1793 rok.

Praca domowa do tego tematu poniżej. 

Pracę należy wykonać do 06.04.20 r. i przesłać do mnie. 

Link do formularza odpowiedzi poniżej

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAgU9ZSjbQWMTXyDY4SjmmQ1-

Z2mAIIM5hIk8i4N0Xm73tbg/viewform?usp=sf_link

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza praca zostanie sprawdzona i oceniona, a wynik otrzymasz  na

podanego przez Ciebie maila. Skala ocen znajduje się pod kartą pracy. Powodzenia. 

Polecenie 1. (2 punkty)

Ustal, czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe. Wstaw znak X w odpowiednich rubrykach.

Zdanie Prawda Fałsz

1.  Konfederacja targowicka, zawiązana przez zwolenników reform ustroju 
Polski, doprowadziła do wybuchu wojny z Rosją.

2.  Jednym z uczestników wojny w obronie Konstytucji 3 maja był książę Józef
Poniatowski.

Polecenie 2. (3 punkty)

Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie wykonaj polecenia.

Dziewięciu tylko służalców Szczęsnego [Potockiego] podpisało się na niej i pana swego obrało
marszałkiem, dziewięć osób ogłosiło naród cały, reprezentantów jego w Sejmie za buntowników,
dziewięciu płatnych od Moskwy miesięcznie służalców, [...] nazwało króla, senat, posłów zdrajcami
[...]  i  obcą  bronią  przyszło  zwalać  dzieło  utworzone z  taką  pracą,  z  takim wysileniem,  z  tylu
ofiarami.

Julian Ursyn Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich, pierwsza połowa XIX wieku

a) Podaj datę roczną wydarzenia, do którego odnosi się tekst. …………

b) Wyjaśnij, dlaczego doszło do tego wydarzenia i jakie miało ono konsekwencje dla Polski.

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Polecenie 3. (3 punkty)

Przyjrzyj się mapie i wykonaj polecenia.

a) Podaj nazwę wydarzenia,
do którego nawiązuje ta mapa.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAgU9ZSjbQWMTXyDY4SjmmQ1-Z2mAIIM5hIk8i4N0Xm73tbg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAgU9ZSjbQWMTXyDY4SjmmQ1-Z2mAIIM5hIk8i4N0Xm73tbg/viewform?usp=sf_link


…………………………………

b) Określ jego datę roczną.

……………

b) Podaj nazwę państwa, które zajęło 

obszar oznaczony cyfrą 1.

Polecenie 4. (2 punkty)

Ustal, czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe. Wstaw znak X w odpowiednich rubrykach.

Zdanie Prawda Fałsz

1.  Order Virtuti Militari został ustanowiony przez króla Stanisława Augusta 
po zwycięstwie Polaków w bitwie pod Dubienką.

2.  Sejm w Grodnie został zwołany w celu zatwierdzenia przez posłów 
decyzji o II rozbiorze Polski.

Polecenie 5. (3 punkty)

Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie wykonaj polecenia.

Dziewięciu tylko służalców Szczęsnego [Potockiego] podpisało się na niej i pana swego obrało
marszałkiem, dziewięć osób ogłosiło naród cały, reprezentantów jego w Sejmie za buntowników,
dziewięciu płatnych od Moskwy miesięcznie służalców, [...] nazwało króla, senat, posłów zdrajcami
[...]  i  obcą  bronią  przyszło  zwalać  dzieło  utworzone z  taką  pracą,  z  takim wysileniem,  z  tylu
ofiarami.

Julian Ursyn Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich, pierwsza połowa XIX wieku

a) Podaj datę roczną wydarzenia, do którego odnosi się tekst. …………

b) Wyjaśnij, dlaczego doszło do tego wydarzenia i jakie miało ono konsekwencje dla Polski.

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Polecenie 6. (3 punkty)

Przyjrzyj się mapie i wykonaj polecenia.

a) Podaj nazwę wydarzenia,
do którego nawiązuje ta mapa.

…………………………………

b) Określ jego datę roczną.



……………

b) Podaj nazwę państwa, które zajęło 

obszar oznaczony cyfrą 1.

Polecenie 7. ( 4 punkt

W 4-8 zdaniach wyjaśnij dlaczego doszło do II rozbioru Polski.

Punkty- ocena 

     20 -  6

18-19 -  5

15-17 -  4

12- 14 -  3

  8-  11 -  2

  0-    7 -  1


