
Historia,  klasa 4b i 4c.    Instrukcja pracy na 5 tydzień. 

 

Moi drodzy! 

Proszę przesyłajcie mi list do Józefa Piłsudskiego, który był do zrobienia w ubiegłym tygodniu. To jest 

zadanie domowe obowiązkowe. 

A w tym tygodniu proszę zapisać temat lekcji i krótką notatkę pod tematem. Ten temat jest 

szczególnym momentem w naszej historii. Polacy są bardzo dumni ze swojego zwycięstwa nad Rosją 

Sowiecką w 1920 roku, ponieważ mało kto w wielowiekowej historii może się pochwalić 

zwycięstwem nad naszym wschodnim sąsiadem. 

Pod tematem są dwa zadania. Wybieramy tylko jedno i przesyłamy do sprawdzenia. Przeczytajcie 

wcześniej temat w podręczniku. To pomoże Wam dobrze zrobić, wybrane przez Was zadanie. 

Przysyłamy je do następnego wtorku czyli 21 kwietnia. 

Dziękuję  Wam oraz Waszym rodzicom za to, że tak dobrze radzicie sobie z wykonywaniem zadań. 

Obecność oznacza brak aktywności ucznia czyli nie przysyłanie prac. 

 

Do zeszytu przepisujemy 

Temat: Bitwa Warszawska. 

W  listopadzie 1918  roku, po zakończeniu I wojny 

światowej, Polska odzyskała niepodległość. Niestety na 

wschodzie sąsiadem Polski była wtedy Rosja Sowiecka, w 

której rządzili komuniści zwani bolszewikami. Bolszewicy 

chcieli, aby Polska i inne państwa w Europie, miały również 

ustrój komunistyczny i dlatego rozpoczęli wojnę na początku 

1919 roku.  

Polskim dowódcą  wojsk został Naczelnik Państwa Józef 

Piłsudski. Największym sukcesem Polaków  było zwycięstwo 

w Bitwie Warszawskiej, w sierpniu 1920 roku. Polacy 

zmobilizowali wielu żołnierzy i nie pozwolili  komunistom z 

Rosji Sowieckiej, zdobyć naszej stolicy. Dzięki temu Polska 

wygrała tę wojnę i ocaliła Europę przed ustrojem 

komunistycznym narzuconym jej silą. 



 

Zadanie domowe 

Wybierz jedno z dwóch zadań i wykonaj w zeszycie. Przepisz 

tylko to zadanie, które będziesz robić. 

1. Narysuj plakat zachęcający Polaków do udziału w 

wojnie z bolszewikami. Możesz wymyślić własny 

projekt lub poszukać w internecie i skopiować. 

2. Przygotuj pierwszą stronę gazety wydanej w Polsce w 

1920 roku. W artykule poinformuj o zwycięstwie 

Polaków w Bitwie Warszawskiej. Ułóż odpowiednie 

nagłówki i napisz informacje, których nie ma w notatce, 

ale mogą zaciekawić czytelnika. 

 


