
Zalecenia dla uczniów klasy VII 

na dni wolne od nauki szkolnej od 16 do 25 marca 2020r. 

 

Historia 

Uzupełnić ćwiczenia do tematów: 

 Świat po I wojnie światowej (str. 188 podręcznik) 

 Narodziny faszyzmu (str. 192 podręcznik) 

 ZSRS - imperium komunistyczne (str. 200 podręcznik) 

 Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym (str. 205 podręcznik) 
 
13.03.2020 

Temat: Świat po pierwszej wojnie światowej.  

 Wysłuchaj wykładu: Sensacje XX wieku Bogusława Wołoszańskiego (YouTube)  

 uzupełnij zeszyt ćwiczeń 
 
 
18.03.2020 

Temat: Narodziny faszyzmu 

 uzupełnij zeszyt ćwiczeń 

 przeczytaj i przeanalizuj tekst źródłowy „Przejęcie władzy przez faszystów” 
„Ustawy norymberskie” 

  zwróć uwagę na mapę: „Autorytaryzm i demokracja w Europie” 

 obejrzyj film edukacyjny: „Faszyzm w Europie” (youtub) - dla zainteresowanych 

 zwróć uwagę na zagadnienia: 
o rządy faszystów we Włoszech 
o przejęcie władzy w Niemczech przez Adolfa Hitlera 
o kryzys demokracji w Europie 

 

20.03.2020 

 Temat: ZSRS- imperium komunistyczne 

 uzupełnij zeszyt ćwiczeń 

 przeanalizuj mapkę "ZSRS w latach 1922-1939" 

 przeczytaj tekst źródłowy "Moskiewska defilada" i odpowiedz na pytania pod nim     
umieszczone 

 zwróć uwagę na zastępujące zagadnienia:  
o rządy Józefa Stalina 
o zbrodnie komunistyczne 
o skutki współpracy ZSRS z NIiemcami 



  w kilku zdaniach pisemnie odpowiedz na pytanie: Dlaczego system komunistyczny w 
ZSRS jest oceniany jako zbrodniczy 

 obejrzyj film edukacyjny: Komunizm Historia Pewnego Złudzenia - Stalinowskie 
imperium zła cz.1 (YouTube) 

 

25.03.2020 

Temat: Kultura okresu międzywojennego 

Przeanalizuj infografikę Kultura okresu międzywojennego (podręcznik strona 206-207) 

Obejrzyj prezentację: 

https://www.youtube.com/watch?v=MzaW8SoUkHw 

 

27.03.2020 

Temat: Kultura I zmiany społeczne w okresie międzywojennym 

 Zwróć uwagę na następujące zagadnienia: 
o skutki społeczne I wojny światowej 
o rozwój mass mediów 
o nowe nurty w architekturze i sztuce 
o proces emancypacji kobiet 

Obejrzyj prezentację:  

https://notatkizlekcji.pl/historia/kultura_i_zmiany_spoleczne_w_okresie_miedzywojennym.
html 
 

 

 

Wykonane Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 7 historia 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 
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