
 

 

 

     Klasa VI b         wtorek, 23.06.2020. 

 

 

   Temat: Polska i państwa sąsiednie w I połowie XVIII w.-utrwalenie wiadomości. 

 

    Zapisz temat i wykonaj zadanie. 

 

  Zadanie 1.Dokończ zadnia. 

 

1. Prawo pozwalające jednemu posłowi na zrywanie sejmu i unieważnienie wszystkich 

uchwał …................... …........... . 

2. Zbrojne wystąpienie szlachty przeciw królowi …................. . 

3. Związek zbrojny organizowany w Polsce przez rycerstwo, szlachtę lub wojsko w 

celu wywalczenia ważnych celów politycznych …...................... . 

4. Wojewoda poznański, którego król szwedzki Karol XII polecił wybrać na króla 

Polski …................... …......................... . 

5. Miasto zbudowane u ujścia rzeki Newy, nazwane od imienia Piotra I  stało się nową 

stolicą Rosji …...................... 

6. Imię pierwszego króla Polski z dynastii saskiej …................... …......... . 

7. Imię pierwszego króla pruskiego …......................... . 

8. Tytuł, jaki przyjął Piotr I w 1721r ….............. . 

9. Tak nazywano sejm z 1717r. , gdyż żadnego z posłów nie dopuszczono do 

głosu ….................. . 

10. Polak walczący o wolność Stanów zjednoczonych, poległ pod 

Savannah …............ ….................. . 

11. Miasto, w którym 4 lipca 1776r. Uchwalono Deklarację Niepodległości …................. 

 

 

środa         24.06.2020r. 

 

   Temat:Walka o ocalenie Rzeczypospolitej-utrwalenie wiadomości. 

 

  Zapisz temat i wykonaj zadanie. 

 

1. Skrót nazwy pierwszego w Europie ministerstwa oświaty ….................... . 

2. Stronnictwo będące na usługach zaborców, nie chcące dopuścić do żadnych 

reform, ,przedstawicielami którego byli: Ksawery Branicki, Seweryn Rzewuski, 

Szczęsny Potocki. 

3. Przywódca powstania w Wilnie w czasie Insurekcji 

Kościuszkowskiej …............... …...................... . 

4. Marszałek Sejmu Czteroletniego …............... ….............. . 

5. Miejsce zwycięskiej bitwy z Rosjanami 4 kwietnia 1794r. …................. . 

6. Chłop uzbrojony w kosy …................ . 

7. Naczelnik powstania 1794r. ….............. ….............. . 

8. Miasteczko na Ukrainie, gdzie została zawiązana konfederacja, celem której było 



obalenie postanowień konstytucji 3 Maja ….................... . 

9. Nazwisko ostatniego  króla Polski przed utratą niepodległości , w czasie panowania 

którego dokonano rozbiorów Polski …............... …................. …..................... . 

 

 

  Życzę wszystkim miłego wypoczynku w czasie wakacji i normalnego powrotu do szkoły, 

uważajcie na siebie. 

 

 


