
Materiały źródłowe udostępnione przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe oraz Instytut Pamięci Narodowej 

Historia klasa IV, klasa VI 

Temat: Bitwa pod Wiedniem. 

Ćwiczenie 1. Gra edukacyjna wydawnictwa GWO „Postaci i wydarzenia”: Odnajdź postacie i wydarzenia związane z 

Bitwą pod Wiedniem: https://postaci.gwo.pl/#/ 

Ćwiczenie 2. Odszukaj na osi czasu wydarzenia związane z królem Janem III Sobieskim, musisz wiedzieć w jakiej 

epoce panował: https://liniaczasu.gwo.pl/#/menu 

Ćwiczenie 3. 

Jeżeli staniecie się muzułmanami, będziecie ocaleni. Jeśli nie stając się nimi, poddacie zamek bez walki, to 

zastosujemy się w nim do przykazania Allaha: maluczkim z was ani wielmożom, bogatym ani biednym 

wyrządzona nie będzie żadna krzywda – wszyscy będziecie żyć w bezpieczeństwie i pokoju. 

Jeśli się będziecie sprzeciwiać i stawiać opór, wówczas z łaski Allaha Najwyższego zamek Wiedeń zostanie 

przemożną potęgą padyszacha zdobyty i opanowany, a wtedy ani jednej osoby nie oszczędzi się i nie 

pożałuje, lecz gwoli Allaha Najwyższego, który stworzył ziemię i niebiosa, a żadnych wspólników nie ma – 

wy sami będziecie wyrżnięci, mienie wasze i zapasy żywności będą złupione, zaś wasze dzieci pójdą w jasyr. 

Kara Mustafa, Odezwa do mieszkańców Wiednia, 1683 rok 

 

Praca z tekstem 

1. Co, zdaniem Kara Mustafy, mogą zrobić mieszkańcy Wiednia? 

2. Jakie skutki wywoła wybór każdej z tych możliwości? 

 

Ćwiczenie 4. 

Jedyna duszy i serca pociecho, najśliczniejsza i najukochańsza Marysieńku! 

Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe 

nigdy nie słyszały. Działa wszystkie, obóz wszystek, dostatki nieoszacowane dostały się w ręce nasze. 

Nieprzyjaciel, zasławszy trupem pola i obóz, ucieka w konfuzji*. 

Jan III Sobieski, Listy do Marysieńki, 1683 rok 

 

Praca z tekstem 

1. Co, zdaniem króla, świadczy o wielkim zwycięstwie Polaków? 

2. Kim była Marysieńka, do której król adresował swój list? 

 

Historia klasa V  

Temat: Upadek i odbudowa państwa 

Film edukacyjny wydawnictwa GWO: https://gwo.pl/upadek-i-odbudowa-panstwa-piastow-p4612 

Ćwiczenie 1.  

https://postaci.gwo.pl/#/
https://liniaczasu.gwo.pl/#/menu
https://gwo.pl/upadek-i-odbudowa-panstwa-piastow-p4612


I choć tak wielkie krzywdy i klęski znosiła Polska od obcych, to jeszcze nierozsądniej i sromotniej* dręczoną 

była przez swoich mieszkańców. Albowiem niewolnicy powstali na panów, wyzwoleńcy przeciw szlachetnie 

urodzonym, sami się do rządów wynosząc, i jednych z nich na odwrót zatrzymali u siebie w niewoli, drugich 

pozabijali, a żony ich pobrali sobie w sprośny sposób i zbrodniczo rozdrapali dostojeństwa. Nadto jeszcze, 

porzucając wiarę katolicką − czego nie możemy wypowiedzieć bez płaczu i lamentu − podnieśli bunt 

przeciw biskupom i kapłanom Bożym i niektórych z nich, jakoby w zaszczytniejszy sposób, mieczem zgładzili, 

a innych, jakoby rzekomo godnych lichszej śmierci, ukamienowali. 

Anonim tzw. Gall, Kronika polska, XII wiek  

* sromotnie − haniebnie 

Praca z tekstem 

1. Przeciw komu wybuchło powstanie? 

2. Jakie korzyści odnieśli powstańcy? Co zrobili ze swoimi przeciwnikami? 

 

Ćwiczenie 2. 

Korzystając z podanego linku, odszukaj na osi czasu wydarzenia związane z okresem kryzysu państwa 

pierwszych Piastów: https://liniaczasu.gwo.pl/#/timeline/1 

 

Temat: Polska Bolesława Krzywoustego 

Ćwiczenie 1. Przyczyny wybuchu wojny między Krzywoustym a cesarzem niemieckim: 

Jeżeli pieniędzy naszych lub rycerzy polskich żądasz tytułem trybutu, to mielibyśmy się za niewiasty, a nie za 

mężów, gdybyśmy wolności swej nie bronili. Do przyjęcia zaś buntownika lub do podzielenia się z nim 

niepodzielnym królestwem nie zmusi mnie przemoc żadnej obcej władzy, a chyba tylko jednomyślna rada 

moich doradców i swobodna decyzja mojej własnej woli.  

Przeto jeślibyś po dobroci, a nie z pogróżkami zażądał pieniędzy lub rycerzy na pomoc Kościołowi 

Rzymskiemu, uzyskałbyś zapewne nie mniej pomocy i rady u nas niż twoi przodkowie u naszych. Zatem bacz, 

komu grozisz: jeśli zaczniesz wojnę, znajdziesz ją! 

Anonim tzw. Gall, Kronika polska, XII wiek  

 

Praca z tekstem 

1. Czym uzasadnia Bolesław odmowę spełnienia żądań Henryka V? 

2. Pod jakimi warunkami książę byłby gotów przyjąć Zbigniewa i dać Henrykowi V pieniądze lub rycerzy? 

3. Kogo mógł mieć na myśli Bolesław, wspominając o „pomocy przodków”? 

 

Ćwiczenie 2. O wojnie Bolesława Krzywoustego z cesarzem niemieckim. Na podstawie podręcznika odpowiedz, 

dlaczego doszło do tej wojny? 

https://liniaczasu.gwo.pl/#/timeline/1


Nikt nie śmiał wychylić się z obozu, żaden giermek nie poważył się trawy zbierać, nikt nie wychodził nawet 

za swą potrzebą poza linię straży. Obawiano się Bolesława w dzień i w nocy, nazywano go „Bolesławem, 

który nie śpi”. Dlatego też rycerstwo cały dzień szło w pełnym rynsztunku, spodziewając się nieustannie 

zjawienia się Bolesława. W nocy także wszyscy spali w kolczugach lub też stali na stanowiskach, albo przez 

całą noc obchodzili obóz dookoła, albo wołali: „Czuwajcie, strzeżcie się, pilnujcie!”. 

Anonim tzw. Gall, Kronika polska, XII wiek 

Praca z tekstem 

1. Wymień środki ostrożności, jakie przedsięwzięli Niemcy z obawy przed wojskiem Krzywoustego. 

2. Z jakiego powodu najeźdźcy nazwali polskiego księcia „Bolesławem, który nie śpi”? 

 

Ćwiczenie 3. Na podstawie mapy wykonaj ćwiczenie: http://scholaris.pl/resources/run/id/110352 

 

 

 

Historia klasa VI 

Temat: Kryzys Rzeczpospolitej 

http://scholaris.pl/resources/run/id/110352


 

Ćwiczenie 1. Tekst opisuje obrady sejmu elekcyjnego, na którym szlachta wybierała nowego króla. 

Nazajutrz pozjeżdżali się do szopy. Okryły wojska pole; dopiero różni różne dają sentencyje*. Ozwie się 

jeden szlachcic: „Nie odzywajcie się, kondeuszowie [zwolennicy kandydata francuskiego], bo tu będą kule 

koło łba latały”. Senator jeden odpowiedział mu coś [niegrzecznie]. Kiedy to [usłyszeli], poczną ognia 

dawać. Zaraz insze chorągwie skoczyły w drugą stronę piechotę potrącać, deptać; piechota w rozsypkę. 

[Po strzelaninie] panowie biskupowie, senatorowie powyłazili spod krzeseł, spod karet [gdzie się schowali 

przed kulami], wpół ledwie żywi. Nazajutrz sessyja nie była, bo się panowie smarowali po utrząśnieniu i 

olejki pili po przestrachu. 

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, XVII wiek 

 

* sentencyje − tu: opinie 

 

Praca z tekstem 

1. Jaką przyczynę strzelaniny podaje pamiętnikarz? 

2. Omów zachowanie senatorów w czasie zamieszek i potem. 

3. Czy opisane w tekście zachowanie szlachty wzmacniało czy raczej osłabiało Polskę? 

 

Ćwiczenie 2.  



Szlachta, dawniej nazywana rycerstwem, cieszy się licznymi a poważnymi przywilejami. Jest zaś godnością 

równa sobie cała polska szlachta i żadne starszeństwo czy tytuły hrabiów albo książąt różnicy nie czynią: 

wszyscy równym prawem i wolnością się cieszą. Wielu zobaczysz miernych urodzeniem i skromnych fortuną, 

których nie tylko do średnich, lecz także do najwyższych nieraz godności i najobszerniejszych dóbr 

łaskawość królów za zasługi wyniosła.  

Szymon Starowolski, Polska albo opisanie położenia Królestwa Polskiego, 1627 rok 

 

Praca z tekstem 

Na czym, zdaniem autora, polega równość szlachty polskiej? 

 

Ćwiczenie 3. Na podstawie powyższej mapy i własnej wiedzy określ jakie wydarzenia mogły spowodować kryzys 

Polski w XVII wieku? 

Historia klasa VII  

Temat: 1.Rzeczpospolita Polska  2.Pierwsze lata niepodległej Polski 

Film edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej IPNtv: Niezwyciężeni. Czas próby: 

https://www.youtube.com/watch?v=13Nn_2sAnR4 

Film edukacyjny wydawnictwa GWO Kształtowanie się granic II Rzeczypospolitej:                        

https://gwo.pl/osiagniecia-ii-rp-p4606 

Ćwiczenie 1. Odszukaj na osi czasu najważniejsze wydarzenia z okresu II Rzeczpospolitej: 

https://liniaczasu.gwo.pl/#/timeline/2 

Ćwiczenie 2. Powtórz wiedzę z zakresu II Rzeczpospolitej, grając w grę edukacyjną: Godność, wolność, 

niepodległość: https://niepodlegla.men.gov.pl/mission5/ 

Ćwiczenie 3. Odpowiedz czym był Centralny Okręg Przemysłowy i jaką rolę miał odgrywać w gospodarce II 

Rzeczypospolitej. 
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Ćwiczenie 4. Na podstawie mapy określ z jakimi krajami Polska sąsiadowała w okresie międzywojennym? 



 

 

 

Historia klasa VIII 

Temat: Komuniści u władzy (dwie godziny lekcyjne) 

Film edukacyjny dotyczący Żołnierzy wyklętych udostępniony przez Instytut Pamięci Narodowej 

https://www.youtube.com/watch?v=YNg26u1vb_w 

Materiał tekstowy dotyczący początków władzy komunistów w Polsce:  

http://www.polska1918-89.pl/poczatki-komunistycznego-rezimu,227.html 

Ćwiczenie 1. Na podstawie wirtualnej linii czasu określ w jakich latach panował w Polsce ustrój komunistyczny, 

następnie wypisz wydarzenia z okresu lat 1945-1947, które wpłynęły na przejęcie władzy w Polsce przez komunistów. 

https://liniaczasu.gwo.pl/#/timeline/2 

Ćwiczenie 2. 

Władzy, raz zdobytej, nie oddamy nigdy. Bądźcie pewni, że za dwa – trzy miesiące nastąpi uznanie naszego 

Rządu przez państwa zachodnie. A gdyby nawet przyszło poczekać dłużej – to poczekamy, lecz władzy nie 

oddamy. 

Przemówienie Władysława Gomułki, 1945 rok 

https://www.youtube.com/watch?v=YNg26u1vb_w
http://www.polska1918-89.pl/poczatki-komunistycznego-rezimu,227.html
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Praca z tekstem 

1. Dlaczego po II wojnie światowej istniały dwa polskie rządy? 

1. Czy, twoim zdaniem, było możliwe porozumienie między Rządem Tymczasowym a rządem londyńskim? 

Dlaczego? 

Ćwiczenie 3. Zagraj w grę Postaci i wydarzenia, odszukując bohaterów podziemia niepodległościowego z czasów II 

wojny światowej i okresu stalinowskiego: https://postaci.gwo.pl/#/kategoria-94a26fb0-cfe3-11e9-bd92-f3f36b653281 
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