
Klasa 8b 

Dzień dobry 
 

1. Tematy i materiały do przerobienia od 25.05. do 07.06. 

2. Uczcie się zgodnie z planem lekcji i dokładnie czytajcie teksty z podręcznika.  

3. Tematy i notatkę przepisujcie do zeszytu. 

4. Utrwalajcie materiał, powtarzając go. W notatkach macie zawarte to, co najważniejsze. 

5. W przypadku problemów kontaktujecie się ze mną poprzez e-mail: urszula74@interia.pl 
 

 

Temat na dwie godziny lekcyjne 

27.05. i 29.05. TEMAT: Dzisiejszy świat. 

 Przeczytaj z podręcznika rozdział Dzisiejszy świat s. 246-251 

 Jako notatkę przepisz To, co najważniejsze s. 252 
 
 
Temat na dwie godziny lekcyjne 

03.06. i 05.06. TEMAT: II wojna światowa – utrwalenie wiadomości. 

 Utrwal wiadomości dotyczące II wojny światowej. Wykorzystaj notatki w zeszycie oraz podręcznik. 

 Osłuchaj cztery słuchowiska ze strony https://gwo.pl/sluchowiska-klasa-8-p4646 
1. Opowiadanie 1 września – wybuch II wojny światowej 
2. Opowiadanie Kryjówka – warunki życia w czasie okupacji niemieckiej 
3. Opowiadanie Roznosiciel radości – powstanie warszawskie 
4. Opowiadanie Nowe życie – Warszawa po zakończeniu II wojny światowej 

 Przeanalizuj dwa teksty źródłowe i odpowiedz ustnie na pytania umieszczone pod nimi. 

Tekst 1 
Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. Celem musi być nie dotarcie do jakiejś oznaczonej linii, lecz 
zniszczenie żywej siły. 
Bądźcie bez litości. Bądźcie brutalni. Prawo jest po stronie silniejszego. Trzeba postępować z maksymalną 
surowością. 

Przemówienie Adolfa Hitlera do niemieckich dowódców, 1939 rok 

 
Praca z tekstem 1 
1. Co chciał osiągnąć Hitler? 
2. Co nakazał swoim dowódcom? 
 
Tekst 2 
Dla nieniemieckiej ludności Wschodu nie mogą istnieć wyższe szkoły niż czteroklasowa szkoła ludowa. Taka 
szkoła ludowa ma zapewnić wyłącznie: umiejętność liczenia najwyżej do 500, napisanie nazwiska, 
przyswojenie nauki, że nakazem bożym jest posłuszeństwo wobec Niemców, uczciwość, pilność i grzeczność. 
Czytania nie uważam za konieczne. 

Heinrich Himmler, Uwagi wstępne…, 1940 rok 

 
Praca z tekstem 2 
1. Co, według Himmlera, ma umieć Polak (i każdy inny Słowianin)? 
2. Jakie prace można, twoim zdaniem, wykonywać, mając takie wykształcenie? 
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