
Materiały źródłowe udostępnione przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe oraz Instytut Pamięci Narodowej 

Historia klasa IV 

Temat: 1. W czasach Stanisława Augusta. 2. Powstanie kościuszkowskie. 

Obejrzyj film, który pomoże Ci przenieść się w trudne czasy panowania ostatniego króla Rzeczypospolitej: 

https://gwo.pl/rozbiory-polski-p4426  

Ćwiczenie 1. Odszukaj na osi czasu wydarzenia z historii Polski między rokiem 1763 a 1795, wypisz je do zeszytu z 

krótkimi opisami do każdego z nich: https://liniaczasu.gwo.pl/#/timeline/2  

Ćwiczenie 2. Gra edukacyjna wydawnictwa GWO „Postaci i wydarzenia”: W poniższym linku odnajdź wiek i jego 

połowę, o której mowa w tym temacie, a następnie dopasuj do tego okresu właściwe hasła:  

https://postaci.gwo.pl/#/kategoria-2a393870-d7e0-11e9-b439-b119dfabdc8c  

Ćwiczenie 3. Zapoznaj się z tekstem źródłowym i odpowiedz na pytanie:  

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, 1794 rok 

 

* samowładność – niepodleganie żadnej obcej władzy 

Praca z tekstem 

Do jakich celów Tadeusz Kościuszko użyje władzy, którą otrzymał? Do czego jej nie użyje? 

 

Ćwiczenie 4.  

I. Religia panująca  

Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka. Że zaś taż sama wiara święta 

przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich 

warujemy. 

V. Rząd, czyli oznaczenie władz publicznych 

Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Aby więc całość państw, wolność 

obywatelska i porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostawały, trzy władze rząd narodu 

polskiego składać powinny: władza prawodawcza w Stanach zgromadzonych, władza najwyższa 

wykonawcza w królu i Straży, i władza sądownicza. 

VI. Sejm, czyli władza prawodawcza 

Sejm, czyli Stany zgromadzone, na dwie Izby dzielić się będą: na Izbę Poselską i na Izbę Senatorską pod 

prezydencją* króla. 

Wszystko i wszędzie większością głosów udecydowane być powinno. Przeto liberum veto, konfederacje 

wszelkiego gatunku i sejmy konfederackie jako duchowi niniejszej konstytucji przeciwne, rząd obalające, 

społeczność niszczące, na zawsze znosimy. 

https://gwo.pl/rozbiory-polski-p4426
https://liniaczasu.gwo.pl/#/timeline/2
https://postaci.gwo.pl/#/kategoria-2a393870-d7e0-11e9-b439-b119dfabdc8c


VII. Król, władza wykonawcza 

Osoba króla jest święta i bezpieczna od wszystkiego; nic sam przez się nieczyniący, za nic w odpowiedzi 

narodowi być nie może; nie samowładcą, ale ojcem i głową narodu być powinien. 

Ustawa rządowa, 1791 rok 

* prezydencja – przewodnictwo 

Praca z tekstem 

1. Wyjaśnij, jaką różnicę wprowadza konstytucja między religią katolicką a innymi wyznaniami i religiami.  

2. Kto ma pełnić władzę ustawodawczą (w tekście: prawodawczą)? 

3. Które dotychczasowe instytucje i zwyczaje zostają zniesione? Z jakich powodów? 

4. Za jakie czyny król odpowiada przed narodem? Czym dokument uzasadnia to postanowienie? 

 

Ćwiczenie 5. Warszawa za Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zapoznaj się z ilustracjami i na ich 

podstawie wypełnij ćwiczenia: http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1180  

 

Historia klasa V  

Temat: 1. Polska pierwszych Piastów (lekcja powtórzeniowa). 2. Rozbicie dzielnicowe Polski.                           

3. Polska w XIII wieku.  

W poniższym linku znajdziesz podsumowanie oraz ćwiczenia powtórzeniowe z okresu panowania w Polsce 

pierwszych władców z dynastii Piastowskiej: https://epodreczniki.pl/a/polska-po-smierci-boleslawa-

chrobrego/DUX0a80zW . Znajdziesz tu również kilka ciekawostek z okresu panowania pierwszych 

Piastów. 

Dzięki słuchowiskom przeniesiesz się do Polski wczesnopiastowskiej (wysłuchaj opowiadań 11-15): 

https://gwo.pl/opowiadania-historyczne-klasa-5-p4649  

Przypomnij sobie misję św. Wojciecha do Prus na podstawie filmu z cyklu Klucze do obrazów 

wydawnictwa GWO: https://gwo.pl/drzwi-gnieznienskie-p4668. Zastanów się, dlaczego Drzwi 

Gnieźnieńskie są tak ważnym zabytkiem dla historii początków Polski? 

Zapoznaj się z materiałami i wykonaj ćwiczenia: 

Społeczeństwo i gospodarka w okresie rozbicia dzielnicowego. Miasto: 

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=903  

Sprowadzenie Krzyżaków do Polski: http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=900  

Najazd Tatarów na Polskę w 1241 r.: http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=901  

 

Historia klasa VI 

Temat: 1. Barok i sarmatyzm. 2. Wojny z Turcją. 3. Rzeczpospolita w XVII wieku (lekcja powtórzeniowa). 

W poniższych linkach znajdziesz źródła i ćwiczenia odnoszące się do epoki baroku i polskiego sarmatyzmu: 

Kultura baroku: http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1267  

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1180
https://epodreczniki.pl/a/polska-po-smierci-boleslawa-chrobrego/DUX0a80zW
https://epodreczniki.pl/a/polska-po-smierci-boleslawa-chrobrego/DUX0a80zW
https://gwo.pl/opowiadania-historyczne-klasa-5-p4649
https://gwo.pl/drzwi-gnieznienskie-p4668
http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=903
http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=900
http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=901
http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1267


Jak się ubierał polski szlachcic? Dzięki prezentacji poznasz styl ubierania się polskiego szlachcica sarmaty: 

http://scholaris.pl/zasob/55114?eid[]=PODST&sid[]=HIST3&bid=0&iid=&query=barok&api=  

Sarmatyzm. Kultura baroku: http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1268  

 

Ćwiczenie 1. Zapoznaj się ze źródłem opisującym zachowanie części polskiej szlachty i odpowiedz na pytania. 

Nieokiełznana wolność, w jakiej Polacy żyją, i prawo pozwalające opłacać się pieniędzmi za wszystkie 

zbrodnie są powodem, że pomiędzy innymi przywarami i zabójstwo jest w Polsce bardzo zwyczajne. Sami 

oni mówią, że u nich za pieniądze można przed sądem dostać tyle fałszywych przysiąg, ile polskich złotych 

na to chce się wydać. 

Jak we wszystkim zaś, tak i w gotowaniu są Polacy bardzo niechlujni. Potrawy przynoszą na stół nie od 

razu, lecz jedną po drugiej, ponieważ zaś potraw tych jest czasami piętnaście lub dwadzieścia, trwają ich 

uczty przez długie godziny. Żrą chętnie tłusto. 

Przy hojnej napitce przychodzi u nich często do bójki, przy czym szabla musi walnie* błyskać. Szablą tą tną i 

rąbią się wzajemnie po pięściach, twarzy i gdzie tylko mogą, a uchodzi u nich za rzecz zaszczytną być 

naznaczonym pięknymi bliznami i szramami. 

Ulrich von Werdum, Relacja..., XVII wiek 

* walnie – bardzo  

 

Praca z tekstem 

1. Wymień cechy Polaków opisane przez autora tekstu. 

2. Czy Ulrich von Werdum lubił Polaków? Uzasadnij odpowiedź. 

 

Wojny polsko-tureckie w XVII wieku: https://lekcjehistorii.pl/index.php/2017/01/05/wojny-polsko-tureckie-w-

xvii-wieku/  

 

Ćwiczenie 2. Gra edukacyjna wydawnictwa GWO „Postaci i wydarzenia”: Odnajdź postacie i wydarzenia związane z 

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

Ćwiczenie 3. Odszukaj na osi czasu wydarzenia związane z królem Janem III Sobieskim, musisz wiedzieć w jakiej 

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

Ćwiczenie 4.  

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  

http://scholaris.pl/zasob/55114?eid%5b%5d=PODST&sid%5b%5d=HIST3&bid=0&iid=&query=barok&api
http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1268
https://lekcjehistorii.pl/index.php/2017/01/05/wojny-polsko-tureckie-w-xvii-wieku/
https://lekcjehistorii.pl/index.php/2017/01/05/wojny-polsko-tureckie-w-xvii-wieku/
https://postaci.gwo.pl/#/
https://liniaczasu.gwo.pl/#/menu


Praca z tekstem  

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

2. Jakie skutki wywoła wybór każdej z tych możliwości?  

Ćwiczenie 5.  

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? 

Ćwiczenie 6.  

Polska anarchia 

Każdy przyjaciel zdradliwie postępuje i brat się z brata śmieje. Nadto rozmnożyło się w tym królestwie ludzi złych 

bardzo, którzy, gdzie mogą, bunty zmowy czynią. Zaginęła w tym królestwie karność i dyscyplina, bez której żadny 

urząd uczynić się nie może. Nikt się urzędów ani praw nie boi, na żadne się karanie nie ogląda. Bo gdy bojaźń boża 

ginie i wstyd upada, Rzeczpospolita ginie. Wszyscy się wolnością szlachecką bronią a złotą wolność w 

nieposłuszeństwo i we wszeteczność obracają.  

Piotr Skaga Kazania. 

Pytania: 

 Jak można ten tekst zatytułować? 

 Jakiego państwa dotyczy ten tekst? 

 Czym się przejawiał opisany w tekście upadek obyczajów? 

 Co mogło być przyczyna takiego stanu rzeczy? 

 

Wolność szlachecka 

Naszy przodkowie, gdy do wolności przyszli, zabiegali temu wszelakim sposobem, żeby król tyranem być nie mógł, 

żeby im majętności, żony, dzieci brać nie mógł, i żebym siedział bezpiecznie na swym bez strachu żadnego, a temu nie 

zabiegali, żeby mi sąsiad możniejszy tyranek nie był. 

Anonimowy pisarz polityczny z początku XVII wieku. 

Pytania: 

 Jak można zatytułować ten tekst? 

 Jakiego państwa dotyczy ten tekst? 

 Na czym polegała opisana w tekście wolność szlachecka? 

 Jakie były jej uchybienia? 



 

Rabunki i grabieże okresu potopu. 

Najpierw część żołnierzy szwedzkich zajęła prawie wszystkie domy. Musieliśmy, choć niechętnie, żywić ich i konie. 

Broń wszystkim odebrali, niektórych wypędzili z domów, innym zabrali wszystkie sprzęty i co miesiąc z każdego domu 

brali podatki nie do zniesienia. Nie oszczędzili i świątyń. Najpierw całkiem zburzyli klasztor bonifratrów, leczących 

chorych, potem zrównali z ziemią kościół św. Jana Chrzciciela ze szpitalem i kaplicą św. Krzyża, dalej bardzo 

zrujnowali klasztor dominikanów, a w końcu sprofanowali kolegiatę, niedawno odbudowaną, w której złupili ołtarze 

błyszczące złotem i zdobne pięknymi wizerunkami świętych, zabrali szaty kościelne, kielichy krzyże, świeczniki. Z 

organów powyrywali piszczałki, ludzi przebywających w kościele pobili i ograbili, wreszcie pół miasta spalili. 

Andrzej Kazimierz Cebrowski Roczniki miasta Łowicza. 

Pytania:  

 Jak można zatytułować ten tekst? 

 Kiedy dzieją się opisane w tekście wydarzenia? Jakiej wojny dotyczą? 

 Jakich szkód doznali mieszkańcy miasta? 

 Ile świątyń zniszczyli Szwedzi i w jakim celu je grabili? 

 

Historia klasa VII  

Temat: 1. 2. II Rzeczpospolita – formowanie państwa (lekcja powtórzeniowa i test). 2. Zamach majowy. 3. Pod 

rządami sanacji.  

Na podstawie kalendarium oraz materiałów źródłowych wykonaj ćwiczenia dotyczące zamachu majowego i rządów 

sanacji w okresie II Rzeczpospolitej:  

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=136  

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=137  

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=138  

Granice i terytorium II Rzeczpospolitej – ćwiczenia powtórzeniowe przed sprawdzianem: 

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=221  

Kształtowanie się ustroju II RP – ćwiczenia powtórzeniowe przed sprawdzianem: 

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1361  

 

Historia klasa VIII 

Temat: 1. Stalinizm w Polsce. 2. Od stalinizmu do małej stabilizacji. 3. Kształtowanie się systemu 

komunistycznego w Polsce (lekcja powtórzeniowa). 

Ćwiczenie 1. 

Posłuchaj Opowiadanie Nieszczęście – stalinizm w Polsce. Na jego podstawie odpowiedz na pytanie, dlaczego 

bohater opowiadania został aresztowany? Wyjaśnij pojęcia użyte w tej historii: UB, AK, władza ludowa, milicja. 

Na podstawie źródła wykonaj polecenia: http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=597  

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=136
http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=137
http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=138
http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=221
http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1361
https://gwo.pl/files/download/24695
http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=597


Zapoznaj się z historią kilku postaci, które zostały skazane i zamordowane przez władze komunistyczne w 

okresie stalinizmu w Polsce: 

Inka 1946: https://vod.tvp.pl/video/inka-1946,inka-1946,21576772  

Historia mordu sądowego dokonanego na niespełna 18-letniej Danucie Siedzikównie, sanitariuszce i łączniczce w V 

Brygadzie Wileńskiej AK, mjr Zygmunta Szendzielorza „Łupaszki”. Spektakl Wojciecha Tomczyka w reżyserii 

Natalii Korynckiej-Gruz. 

Śmierć rotmistrza Pileckiego: https://vod.tvp.pl/video/smierc-rotmistrza-pileckiego,smierc-rotmistrza-

pileckiego,21765409  

„Oświęcim to była igraszka” – powiedział rotmistrz Witold Pilecki; igraszka w porównaniu z komunistycznym 

polskim więzieniem. Pilecki został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa w 1947 roku. Torturowano go fizycznie 

i psychicznie, oskarżono o zdradę i wytoczono proces będący ponurą kpiną z wymiaru sprawiedliwości. Wreszcie 

skazano go na karę śmierci – wyrok został wykonany. Ryszard Bugajski ukazuje w swoim spektaklu ten 

najtragiczniejszy okres życia Witolda Pileckiego 

 

Odpowiedz na pytanie: dlaczego komuniści, którzy przejęli władzę w powojennej Polsce prześladowali dawnych 

żołnierzy Armii Krajowej? Dlaczego tych żołnierzy nazywamy dzisiaj Niezłomnymi lub Wyklętymi? 

 

Wykonaj ćwiczenia powtórzeniowe na podstawie zamieszczonych źródeł: 

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=123  

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=122  

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=592  

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=594  
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Historia klasa VIII 

Temat:  , 

 

 



 

 

Film edukacyjny wydawnictwa GWO Skutki II wojny światowej: https://gwo.pl/skutki-ii-wojny-swiatowej-p4625 

 

Ćwiczenie 1.  

Hans Maier, Polska i Niemcy – sąsiedztwo nabiera kształtów, w: H. Dmochowska, K. Kopacki (red.), Polska i Niemcy.Trudne 

kontakty – dobre perspektywy, wyd. Konrad-Adenauer-Stiftunge.V., Vertretung in Polen, Warszawa 2011, s. 7, 15. 

“Polacy i Niemcy nigdy nie byli odwiecznymi wrogami. Jako „sąsiedzi od tysiąca lat“ przez długie okresy w 

historii żyli ze sobą w pokoju. Dopiero nowoczesny nacjonalizm na dłużej zakłócił stosunki polsko-

niemieckie. Smutną kulminacją wyobcowania była dyktatura nazistowska. Po ataku Niemiec na Polskę w 

1939 roku i straszliwych zbrodniach popełnionych przez Niemców na narodzie polskim, późniejszych 

okropnościach ucieczki i wypędzenia milionów Niemców z ich stron rodzinnych na wschodzie w latach 

1944–47 – po wszystkich tych wydarzeniach przepaść między tymi dwoma narodami stała się tak głęboka, że 

powrót do normalności wydawał się prawie niewyobrażalny.(...)Po II wojnie światowej Polska została 

stłamszona w ramach bloku wschodniego, tak jak Niemcy, i pozbawiona ponad jednej trzeciej 

przedwojennego terytorium, za co uzyskała rekompensatę w postaci ziem na zachodzie, początkowo jedynie 

przez nią administrowanych. Częścią tragedii, sprowadzonej przez Hitlera i Stalina na Europę, było to, że 

wypędzona po 1945 roku ze swoich stron rodzinnych kadra naukowa polskiego uniwersytetu we Lwowie 

osiedliła się we Wrocławiu nad Odrą – choć do dzisiaj Polacy mają niemałe trudności z tym, by wyobrazić 

sobie Lwów jako rosyjskie – dziś jako ukraińskie – miasto. I odwrotnie: Niemcy natrafiają dzisiaj w Prusach 

Wschodnich, na Pomorzu i Śląsku także na ślady swojej własnej dawnej kultury. Wielowiekowej tradycji nie 

da się tak łatwo wymazać czy wyprzeć ze świadomości. Potrzeba było czasu, by stopniowo doceniono i 

uhonorowano dziedzictwo niemieckiej kultury w Europie Środkowej i Wschodniej i uznano je na nowo za 

część wspólnej europejskiej tradycji...” 

Czy zgadzasz się z powyższym tekstem (w części lub w całości)?  

https://gwo.pl/skutki-ii-wojny-swiatowej-p4625


Ćwiczenie 2. Wyjaśnij pojęcie: żelazna kurtyna. Na podstawie mapy: „Europa po II wojnie światowej” określ, po 

której stronie znalazła się Polska i omów jakie to miało znaczenie dla naszego kraju? 

Ćwiczenie 3. Dokonaj porównania powyższych map. Jakie zmiany terytorialne nastąpiły w Europie po II wojnie 

światowej? 

 

Wiedza o społeczeństwie klasa VIII 

Temat: Organizacje międzynarodowe – NATO. 

Ćwiczenie 1.  

Artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego: „Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie 

lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka 

zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, 

uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, 

podejmując niezwłocznie, samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania jakie uzna za konieczne, 

łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego.” 

Co przewiduje artykuł 5. w razie napaści na jednego z członków Paktu? 

Ćwiczenie 2. Z jakiego języka pochodzi skrót NATO i co on oznacza? Przetłumacz jego rozwinięcie na język polski.  

Ćwiczenie 3. Korzystając z załączonej mapy, informacji zawartych w podręczniku oraz własnej wiedzy  odpowiedz 

na następujące pytania: 

a. czy na poniższej mapie zostały przedstawione wszystkie kraje NATO? 

b. ilu obecnie liczy członków NATO? 

c. z którymi krajami Polska przystąpiła do NATO w 1999r.?  



 


