V_5 Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski
1) Przeczytajcie uważnie na str. 175 „Akt ogłoszenia powstania kościuszkowskiego”. Prosiłbym
abyście przesłali mi nagrania w formie pliku, kiedy czytacie ten akt. Odpowiedzcie również na
pytania pod tekstem źródłowym i również prześlijcie mi czytane odpowiedzi w formie pliku
dźwiękowego. Uwaga: nie czytamy słów w nawiasach kwadratowych.
Poniższe pytania (numerując od 1 do 10) przepiszcie do zeszytu i napiszcie mi odpowiedzi.
Prześlijcie mi skany/ zdjęcia zeszytu.
2) Kto sprawował rzeczywiste rządy w Polsce po drugim rozbiorze ?
3) Co świadczyło o woli oporu Polaków po drugim rozbiorze ?
4) Jakie doświadczenie wojskowe miał Tadeusz Kościuszko?
5) Kiedy i gdzie ogłosił Tadeusz Kościuszko wybuch powstania przeciwko Rosji?
6) Jakie rodzaje wojska walczyły po polskiej stronie w czasie powstania?
7) Jakie bitwy stoczyli powstańcy z wojskami rosyjskimi ? (str 175 i 177)
8) Jakie postanowienia zawierał Uniwersał połaniecki i dlaczego Tadeusz Kościuszko zdecydował
się na jego wydanie?
9) Naucz się na pamięć wewnętrznych i zewnętrznych przyczyn rozbiorów ze strony 178.
10) Jakie tereny zagarnęli zaborcy w wyniku III rozbioru?
11) W Jaki sposób upamiętnia się postać Tadeusza Kościuszki ?

Jeżeli za zgodą rodziców zainstalujecie na komputerach aplikację zoom to kolejną lekcję za tydzień
będziemy mogli przeprowadzić zdalnie.
Jestem rozpoznawalny na zoom pod adresem janusz_jasinski@poczta.onet.pl . Zobaczę Was jeśli się
uda Wam odpowiednio zalogować. Często zoom, wykorzystywany w innych instytucjach może okazać
się nieprzydatny ale zobaczymy. Ustalamy, że spotkamy się w tej formie (o ile oczywiście nie wrócimy
do szkoły) 29 kwietnia 2020 roku najpóźniej o 8:15. Miejcie wtedy przy sobie książki i ćwiczenia do
historii. Jeśli ktoś wcześniej będzie miał zainstalowanego zoom-a to proszę dać znać zrobimy próbę
indywidualną. Już nie mogę się doczekać aby Was zobaczyć choćby na ekranie komputera.
Pamiętajcie abyście raczej nie wyświetlali się pod imieniem i nazwiskiem. Pozostawcie imię i nr 6. Ale
tego nie narzucam. Nie zapominajcie się również wylogowywać z zooma jeśli z niego nie korzystacie.
Pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję za wszystkie dotychczas przesłane prace.
Wasz nauczyciel historii.

