
Klasa 4. 
Termin: 14.05.2020 r. 

Kolejność postępowania:

Sprawdź prawidłowość wykonania ćwiczeń z poprzedniej lekcji.

Józef Wybicki i hymn Polski
zadani
e

odpowiedź

1 Hasło i przykładowe wyjaśnienie:
Emigracja – osiedlenie się poza granicami ojczystego kraju.

2 a) C
b) Przykładowa odpowiedź:

Autor tekstu zachęcał polskich żołnierzy do wstępowania do Legionów Polskich
oraz walki o wolność ojczyzny i innych narodów.

3 a)

b) nowożytność 
4 Przykładowa odpowiedź:

Wśród  legionistów  panowała  atmosfera  równości  i  wzajemnego  poszanowania.
Żołnierze  chętnie  szkolili  się  w  sprawach  wojskowych,  mając  nadzieję,  że  ich
zaangażowanie przyczyni się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

5 Stefan Czarniecki – Polski bohater narodowy z okresu wojny ze Szwecją w XVII 
wieku.
Józef Wybicki – Polski szlachcic, polityk, pisarz i generał; autor słów polskiego 
hymnu narodowego.
Jan Henryk Dąbrowski – Polski generał, twórca i dowódca Legionów Polskich we 
Włoszech.
Napoleon Bonaparte – Francuski generał i cesarz Francuzów, wybitny dowódca 
wojskowy; zasłynął w walkach przeciwko Austrii.

6 Pieśń Legionów Polskich we Włoszech
7  Marsz, marsz, Dąbrowski, / Z ziemi włoskiej do Polski. /  Za twoim przewodem /

Złączym się z narodem. – pierwsza ilustracja
 Jak Czarniecki do Poznania /  Po szwedzkim zaborze / Dla ojczyzny ratowania /

Wrócim się przez morze. – czwarta ilustracja 
 Już tam ojciec do swej Basi / Mówi zapłakany: Słuchaj jeno, pono nasi / Biją w

tarabany. – trzecia ilustracja
*8 Przykładowe odpowiedzi: 

Manieczki – miejscowość, w której mieszkał i zmarł Józef Wybicki. 

Winna Góra – miejscowość, w której mieszkał i zmarł Jan Henryk Dąbrowski.

Będomin  –  miejsce  narodzin  Józefa  Wybickiego,  a  obecnie  muzeum  hymnu
narodowego.



Zapisz w zeszycie.
Temat: Powstanie styczniowe 1863r.

1. Powstanie styczniowe
- przebieg
- skutki

Zobacz film:
https://www.youtube.com/watch?v=X4O4sktHcoA

Film ukazuje szersze tło historyczne, sytuację w Rosji oraz okupowanej Polsce. Zwróćcie uwagę na
kwestię zniesienia pańszczyzny (przymusowej darmowej pracy chłopa na rzecz szlachty, która była
właścicielem ziemi) oraz uwłaszczenia chłopów.

Obejrzyj film ponownie LUB przeczytaj tekst w podręczniku strony od 99 do 103.
Uzupełnij ćwiczenia strony 61 i 62.

https://www.youtube.com/watch?v=X4O4sktHcoA

