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(oraz grupl,uczniórl XXXIII LO im. Armii Krajowej w Łodzi)
(28.11.2017 roku)

1) Cele lekcji:

- zapoznanie uczniów z przebiegiem Wdarzeń zvńEzalych z procesem odzyskania

niepodległości przez Polskę i Litwę oraz ksźahowania się granic obu państw z

uwzględnieniem szerszego kontekstu wcześniejszych stosunków polskołitewskich

- ksźahowanie umiejętności dokonywania selekcji faktów pod kątem ich istotności

- kształtowanie/doskonalenie umiejętności pracy w grupach.

2) MateriaĘ niezbędne do przeprowadzenia lekcji:

- przygotowane wcześniej prezentacje multimedialne

- ,,Epizody z kontaktów polsko-Iitewskich XIV-XVI wiek". (1)

- ,,Drogi Polski i Litwy do niepodległości". (2)

- ,,Kształtowanie się granic odrodzonego państwa polskiego". (3)

- dostępne w intemecie filmy ,,Przystanek Niepodległość" część l i 2
- dostępne w intemecie filmy z wiązanką muzyki patriotycznej

- przygotowane przez nauczyciela konkursowe karty pracy

- długopisy/mazaki

- d;,plomy i nagrody książkowe.

_1) \Ietod},:

- u1 kład ilustrowany prezentacjami multimedialnymi

- praca lv 2-3 osobowych zespołach w trakcie wypełniania koŃursowych kart prac1,

- elementy pogadanki (łączniki między prezentacjami)
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- nauczl,cie]e: prezentuja trz\ prz} goto\\,ane prezentacje (wzbogacając je swoim

komerrtarzem) oraz pierrvszv z filmów

- uczniowie: oglądają plzygotow-ane prezentacje i film oraz wysłuchują komentarzy

do nich staraj ąc się zapamtętaćlzanotować kluczowe infomacje

(3x15 min.(prezentacje) + 5 min. (film))

TT

- nauczyciele: rozdają konkursowe karty pracy, objaśniaj ą zadania do wykonania i

przeprowadzaj ą konłurs wiedzy

- uczniowie: dzielą się na 2-3 osobowe zespoły. wysłuchują poleceń i wykonują

przydzielone Zadania

(20 min.)

ilI
- nauczyciele: sprawdzają wypełnione konkursowe karty pracy poszczególnych

zespołów

- uczniowie: w trakcie sprawdzania oglądają drugi z filmów oraz oglądają i

rłl-słuchują film z wiązanką pieśni patriotycznych

(10 min.)

3. Ogniwo końcowe.

- nauczyciele: wspólnie z p. Dyrektor prezentują wyniki konkursu i wTęczają

dl,plom1,- i nagrody ksiąkowe

(5 min.)
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b) Czecłosłosacją
c) }§iemcami

Zaanacz rr,łaściu,a licóe polrstań ślaskich.
a') Lr4-
b) dwa
c) caery

Kulminacyjnym momentem ostatniego z powstań śląskich były walki o górę:
a) slęZy
b) Barbórki
c) Świętej Anny

Przełomovym momentem wojny polsko-bolszewickiej była
a) łyprawa kijowska Piłsudskiego
b) bitwa warszawska
c) bitwa niemeńska

,,Orlętami lwowskimi" nazywano:
a) polskie oddziały lotnicze walczące w obronie Lwowa
b) młodych obrońców polskiego Lwowa w trakcię walk z Ukraińcami i bolszewikami
c) lotne oddziały kawalerii polskiej działające w okolicach Lwowa

Na czele pozorowanęgo buntu, który zakoiczył się przyłączeniem Wilęńszczyzny do Polski stał
genelał:

a) Zellgowskl
b) Haller
c) Rozwadowski

Który z obszarów spornych z Niemcami przypad| po powstaniu, praĘcznie w całości Polsce:
a) Pomorze Gdańskie
b) Warmia i Mazury
c) Wielkopolska

Na czele pierwszego ogóhie uzrranego rządu odrodzonej Polski stał:
a) JózefPiłsudski
b) Roman Dmowski
c) Ignacy Jan Paderęwski

Akt 5 listopada do§,czył:
a) założefi doqczących odbudowy gospodalczej ziem polskich
b) utworzenia po wojnie państwa po|skiego z ziem odebranych Rosji
c) reformy monętamej w odrodzonej Polsce

Rada Regencyjna została powołana pżez okupacyjne władze:
a) rosyjskie
b) niemieckie i austro-węgierskie
c) francuskieibryłyjskie

Kryzys przysięgowy miał miejsce w:
a) 1917 loku
b) 1916 roku
c) 1915 roku.

Wo]nę Miasto Gdańsk było autonomiczną jednostĘ panstwową pod protektolatem:
a) Francj i
b) Wielkiej Brytanii
c) Ligi Narodów.
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6.A
7.C
8.c
9.B
10. B
11. A
12, C

1. W. Korfanty
2. gen. T. Rozwadowski
3. gen. J. Haller
4. I.J. Paderewski
5. Antanas Smetona

1. Mendog
2. R. Dmowski
3. gen. J. Dowbor-Muśnicki
4. AugustinasVoldemaras
5. Kazimierz Wielki
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