
Klasy 8a i 8b 

Dzień dobry 
 

1. Tematy i materiały do przerobienia od 11 do 24 maja. 

2. Uczcie się zgodnie z planem lekcji.  

3. Tematy i notatki przepisujcie do zeszytu. 

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

5. UWAGA PROJEKT: Nie wiadomo jednak, kiedy lub, czy do szkoły wrócimy, a projekty trzeba oddać, 

ponieważ ich realizacja była zapowiedziana przed epidemią, zróbcie więc następująco: 

a) nadal absolutnie nie wolno Wam chodzić do siebie, aby je wykonać, 

b) każda osoba z danej grupy projektowej, niech zrobi swoją część i jej zdjęcie wyśle bezpośrednio do 

mnie lub jednej osoby z grupy, która prześle do mnie zdjęcia wszystkich części projektu, 

c) pamiętajcie, aby części projektu lub jego całość były opisane: tytułem i osobami, które go wykonały, 

d) pamiętajcie o bibliografii, w której muszą być także linki do stron z których korzystaliście, 

e) będę oceniać treść, staranność i samodzielność wykonania. Nie martwcie się więc, że projekt nie 

będzie wyglądać tak, jak sobie zaplanowaliście, jako zebrana całość, 

f) na dokończenie projektu macie dwie godziny wos-u w tygodniu od 11 do 15.05. 

g) zdjęcia prac proszę przesłać najpóźniej do poniedziałku 18.05. 

h) osoby, które oddały już projekty, muszą jeszcze poczekać. Prace są sprawdzone, ale odeślę informację, 

jak dostanę resztę. W tym czasie zachęcam do rozwiązywania testów, które znajdują się w  

e-podręcznikach na stronie https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty7 

6. W przypadku jakichkolwiek problemów, wątpliwości, czy wyjaśnienia tematu kontaktujecie się ze mną 

poprzez e-mail: urszula74@interia.pl 

 

klasa 8a  

12 i 15.05. TEMAT: Praca nad projektem edukacyjnym. 

 

19.05. TEMAT: Terroryzm. 

 Przeczytaj z podręcznika informacje dotyczące terroryzmu s. 191 

 Zapoznaj się z notatką i przepisz ją do zeszytu. 

 
Notatka 

Terroryzm to działanie polegające na użyciu przemocy wobec ludności cywilnej w celu wymuszenia na 

władzach państwowych określonych decyzji. Celem terrorystów jest zyskanie rozgłosu, demonstrowanie siły 

oraz wywołanie przerażenia, aby osiągnąć własne cele. Do  najtragiczniejszego aktu  terroryzmu doszło w 

2001r. w USA – był nim zamach na wieżowce World Trade Center w Nowym Jorku, dokonany przez Al-Kaidę. 

Rodzaje terroryzmu: 

mailto:urszula74@interia.pl


 religijny – zwalczanie innych wyznań i ustanowienie dominacji danej religii, 

 narodowowyzwoleńczy – dążenie narodu do niepodległości lub przyłączenia własnego terytorium do 

innego państwa, 

 polityczny – przejęcie władzy, zmiana systemu politycznego, uwolnienie innych terrorystów, 

 kryminalny – osiągnięcie korzyści materialnych. 

Działania państw mające na celu walkę z terroryzmem: 

 kontrola w miejscach publicznych; 

 zakładanie podsłuchów; 

 monitorowanie Internetu; 

 współpraca międzynarodowa polegająca m.in. na przekazywaniu sobie informacji o zagrożeniach 

zamachami. 

 

22.05. TEMAT: Sprawy międzynarodowe – powtórzenie wiadomości. 

Powtórz i utrwal wiadomości z powyższego rozdziału dotyczące: organizacji międzynarodowych, Unii 
Europejskiej, Polski w UE, problemów współczesnego świata i konfliktów zbrojnych. 
 

 

klasa 8b  

11 i 13.05. TEMAT: Praca nad projektem edukacyjnym. 

 

18.05. TEMAT: Sprawy międzynarodowe – powtórzenie wiadomości. 

Powtórz i utrwal wiadomości z powyższego rozdziału dotyczące: organizacji międzynarodowych, Unii 
Europejskiej, Polski w UE, problemów współczesnego świata i konfliktów zbrojnych. 
 

20.05. TEMAT: Pieśni patriotyczne. 
 

Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/top-lista-piesni-patriotycznych/D121R97N0 i zapoznaj się z trzema 
rozdziałami umieszczonymi w podręczniku – przeczytaj lub wysłuchaj trzech audiobooków. 

 Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując test znajdujący się na tej stronie. 
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