
Materiały źródłowe udostępnione przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe  

Historia klasa IV, klasa VI 

Temat: Potop szwedzki. 

Film edukacyjny wydawnictwa GWO:  https://gwo.pl/potop-szwedzki-p4596 

 

Ćwiczenie 1. Korzystając z podanego linku, odszukaj na osi czasu wydarzenia związane z Potopem szwedzkim: 

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

Ćwiczenie 2.  

Pierwsze uderzenie, wymierzone w Wielkopolskę, zastało ją nieprzygotowaną, albo raczej pogrążoną w 

zamieszaniu. Czterech wojewodów dzieliło władzę nad pospolitym ruszeniem. 

Zebrali oni powołaną pod broń szlachtę nad brzegiem rzeki Noteci, w pobliżu miasteczka Ujście; nie będąc 

ze sobą w zgodzie, nie potrafili sprzęgnąć w jedną całość obozu ani zjednoczyć umysłów. Zwiększała zło 

uporczywa niewiara w nadejście nieprzyjaciela; chorągwie, jak gdyby je tylko próżnymi plotkami straszono, 

zamiast razem przeciwstawić się wrogowi, rozbiegły się po wsiach i wyrządzały szkodę swoim. 

Kiedy zbliżało się południe, ujrzano [szwedzkiego generała] Wittenberga, gdy przeprawiwszy się z wojskiem 

przez Noteć, szykiem swoim opasał już Polaków od tyłu. Strach skłonił wszystkich do zgody i jednomyślnie 

oświadczono się za przyjęciem szwedzkiej protekcji*. 

https://gwo.pl/potop-szwedzki-p4596
https://liniaczasu.gwo.pl/#/timeline/2


Król Karol, uradowany dochodzącymi go wieściami, przyspieszył swoją drogę do Polski. Wkroczywszy do 

Wielkopolski, stojącej otworem ze wszystkich stron, przyjmowany był powitaniami i darami jak gość, nie jak 

nieprzyjaciel. 

Wespazjan Kochowski, Roczników polskich  

od śmierci Władysława IV klimaktery, XVII wiek 

 

* protekcja – tu: zależność od silniejszego państwa 

 

Praca z tekstem 

1. Na czym polegało nieprzygotowanie pospolitego ruszenia do obrony Wielkopolski? 

2. Co uczynili Polacy, gdy znaleźli się w okrążeniu? Dlaczego tak postąpili? 

3. Przedstaw stosunek mieszkańców Wielkopolski do Karola Gustawa. 

 

Ćwiczenie 3.  Wespazjan Kochowski, XVII wiek (potop szwedzki – atak na Jasną Górę) 

Dziewiętnastego listopada, w dzień Ofiarowania Najświętszej Panny, Szwedzi znowu przystąpili do 

natarcia, z większą niż poprzednio siłą, gdyż dostarczono im z Krakowa sześć burzących dział i wielką ilość 

amunicji.  

Na znak dany do ataku działa zaczynają miotać błyskawice i przeraźliwie grzmieć, podnosi się wrzawa w 

gęstych, uformowanych w kliny szeregach [wojsk], rozlegają się straszliwe grzmoty i sypie się grad 

pocisków. 

Ale starcie z siłami nadprzyrodzonymi Szwedom się nie powiodło: ich pociski odpadały od murów albo 

przelatywały ponad dachem kościoła, nie wyrządzając szkody. Ani doświadczeni puszkarze*, ani mistrzowie 

sztuki pirotechnicznej nic na to nie mogli poradzić: kule chybiały dachówek. Wstyd opanował słynnych 

wojowników, zdobywców tylu twierdz, że muszą sromotnie ustępować przed gromadką niewojennych 

zakonników, zamkniętych w swoim klasztorze. 

Wespazjan Kochowski, Roczników polskich 

od śmierci Władysława IV klimaktery, XVII wiek 

 

Praca z tekstem 

1. Dzięki czemu zwiększyła się siła wojsk oblegających klasztor? 

2. Jakie skutki przyniosło nasilenie ostrzału artyleryjskiego? 

3. Czym autor tekstu tłumaczy niepowodzenie Szwedów? 

 

 

 

Historia klasa V  



Temat: Polska Bolesława Chrobrego 

 

Ćwiczenie 1. 

Trudno uwierzyć i opowiedzieć, z jaką wspaniałością przyjmował Bolesław cesarza i jak prowadził go przez 

swój kraj aż do Gniezna. Gdy Otto ujrzał z daleka upragniony gród, zbliżył się doń boso ze słowami 

modlitwy na ustach. Tamtejszy biskup przyjął go z wielkim szacunkiem i wprowadził do kościoła, gdzie 

cesarz zalany łzami prosił świętego męczennika o wstawiennictwo, by mógł dostąpić łaski Chrystusowej. 

Następnie utworzył zaraz arcybiskupstwo. Arcybiskupstwo to powierzył bratu wspomnianego męczennika, 

Radzimowi.  

Po załatwieniu tych wszystkich spraw cesarz otrzymał od księcia Bolesława wspaniałe dary i wśród nich, co 

największą sprawiło mu przyjemność, trzystu opancerzonych żołnierzy. Kiedy odjeżdżał, Bolesław 

odprowadził go z doborowym pocztem aż do Magdeburga.  

Thietmar z Merseburga, Kronika, XI wiek 

 

Praca z tekstem 

1. Przedstaw w punktach wydarzenia pielgrzymki Ottona III do Gniezna. 

2. W jaki sposób Bolesław Chrobry starał się wzbudzić podziw cesarza i zyskać jego przychylność? 

 



Ćwiczenie 2. Korzystając z podanego linku, odszukaj na osi czasu wydarzenia związane z panowaniem 

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

 

Ćwiczenie 3.  

Wieśniaków swych nie napędzał jak surowy pan do robocizny, lecz jak łagodny ojciec pozwalał im żyć w 

spokoju. I żaden wędrowiec ani pracownik nie ukrywał podczas jego przemarszów wołów ani owiec, lecz 

przejeżdżającego witał radośnie biedny i bogaty, i cały kraj spieszył go oglądać. 

Anonim tzw. Gall, Kronika polska, XII wiek 

 

Praca z tekstem 

1. Dlaczego autor porównuje władcę do „łagodnego ojca”, a nie do „surowego pana”? 

2. Jak myślisz, z jakiego powodu ludzie mogliby ukrywać przed księciem swoje woły i owce? 

 

Ćwiczenie 4. 

Skoro tedy król Bolesław odszedł z tego świata, złoty wiek zmienił się w ołowiany, Polska, przedtem 

królowa, strojna w koronę błyszczącą złotem i drogimi kamieniami, siedzi w popiele odziana we wdowie 

szaty; dźwięk cytry* − w płacz, radość − w smutek, a głos instrumentów zmienił się w westchnienia.  

Istotnie, przez cały ów rok nikt w Polsce nie urządził publicznej uczty, nikt ze szlachty*, ani mąż, ani 

niewiasta, nie ustroił się w uroczyste szaty, ani klaskania, ani dźwięku cytry nie słyszano po gospodach, 

żadna dziewczęca piosenka, żaden głos radości nie rozbrzmiewał po drogach. 

Anonim tzw. Gall, Kronika polska, XII wiek 

* cytra  dawny instrument strunowy  

* szlachta – tu: wojowie  

 

Praca z tekstem 

1. Co to znaczy, że „złoty wiek zmienił się w ołowiany”? 

2. Wymień oznaki żałoby opisane przez kronikarza. 

 

Historia klasa VII  

Temat: Wojna polsko-radziecka 

Film edukacyjny wydawnictwa GWO Kształtowanie się granic II Rzeczypospolitej:  

https://gwo.pl/ksztaltowanie-sie-granic-ii-rzeczpospolitej-p4448 

Ćwiczenie 1. 

Żołnierze Armii Czerwonej! 

https://gwo.pl/ksztaltowanie-sie-granic-ii-rzeczpospolitej-p4448


Armia Czerwonego Sztandaru oraz armia drapieżnego Białego Orła stanęły naprzeciw siebie przed bojem 

na śmierć i życie.  

Przez trupa Białej Polski prowadzi droga ku ogólnoświatowej pożodze. 

Na naszych bagnetach przyniesiemy szczęście i pokój masom pracującym.  

Wybiła godzina natarcia. 

Na Wilno, Mińsk i Warszawę! Naprzód marsz! 

Rozkaz Michaiła Tuchaczewskiego, 1920 rok  

 

Praca z tekstem 

1. Do czego – według autora rozkazu – jest Armii Czerwonej potrzebne zwycięstwo nad Polską?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia klasa VIII 

Temat: Problemy powojennego świata 

 



 

 

 



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)?  

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.  

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


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.?  

 


