Klasy: VIa,VIb,VIc
Temat lekcji : Upadek Rzeczpospolitej i III rozbiór w 1795 roku.
Lekcje z tego tematu odbędą się ze mną on-line na Skype.
Klasa VIc: 6 kwietnia, godzina 12.00
Klasa VIa: 7 kwietnia, godzina 10.00
Klasa VIb: 7 kwietnia, godzina 13.00
Po lekcji proszę o wykonanie ćwiczeń powtórzeniowych i przesłanie do mnie w terminie do 17
kwietnia.
Link do formularza odpowiedzi poniżej
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyOdp1DHJN3eBMm77YbkwOEXVvtT5dfLGfManY_ZygMx2YJ
A/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. Powstanie kościuszkowskie zapoczątkowała przysięga Kościuszki na
rynku w Warszawie.
2. Wydany w czasie insurekcji kościuszkowskiej Uniwersał połaniecki miał
zachęcić chłopów do masowego udziału w powstaniu.
Polecenie 2. (4 punkty)
Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie wykonaj polecenia.
Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej
mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania
samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże
dopomóż i niewinna męka Syna Jego.
Przysięga Tadeusza Kościuszki
a) Podaj datę roczną tego wydarzenia.

……………

b) Wyjaśnij, dlaczego doszło do tego wydarzenia i jakie miało ono konsekwencje dla Polski.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Polecenie 3. (3 punkty)
Na mapie zaznaczono obszary Rzeczpospolitej zajęte przez sąsiadów w trzecim rozbiorze.

Uzupełnij legendę, wpisując nazwę państwa, które dokonało ich zaboru.

Polecenie 4. (2 punkty)
Ustal, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Wstaw znak X w odpowiedniej rubryce
tabeli.
Zdanie

Prawda

Fałsz

1. Do wybuchu powstania kościuszkowskiego doszło w 1794 r.
2. Kosynierami nazywamy formację mieszczan uzbrojonych w kosy
osadzone na sztorc.
Polecenie 5. (11 punktów)
Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie wykonaj polecenia.
Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej
mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania
samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże
dopomóż i niewinna męka Syna Jego.
Przysięga Tadeusza Kościuszki
a) Określ miejsce, w którym doszło do tego wydarzenia. .........................................................
b) Wyjaśnij, jak przebiegało powstanie kościuszkowskie pamiętając o postaciach T. Kościuszki, J.
Kilińskiego, J. Jasińskiego, Bartosa. O bitwach pod Racławicami, Maciejowicami, o uniwersale
połanieckim. ( 8- 16 zdań)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Polecenie 6. (3 punkty)
Na mapie zaznaczono obszary Rzeczpospolitej zajęte przez sąsiadów w trzecim rozbiorze.
Uzupełnij legendę, wpisując nazwę państwa, które dokonało ich zaboru.

Punkty- ocena
25 - 6
23-24 - 5
18-22 - 4
13-17 – 3
9- 12 - 2
0- 8 - 1

