
Zdalne nauczanie   historia 02.06.2020 
 

kl.6 

Temat:Kultura polskiego oświecenia. 

 

1) Przepisz temat i datę dzisiejszej lekcji. 

2) Przeczytaj temat z podręcznika ze str.163-167. 

3) Przepisz lub wydrukuj notatkę z lekcji: 

 Oświecenie w Polsce 

1. Jednym z największych mecenasów sztuki był  Stanisław August Poniatowski 

a. organizował obiady czwartkowe 

b. finansował działalność artystów  

2. Polska literatura oświeceniowa 

a. jednym z najwybitniejszych pisarzy polskiego oświecenia był Ignacy Krasicki 

b. do najważniejszych twórców literatury politycznej należeli: 

– Hugo Kołłątaj 

– Stanisław Staszic 

3. Powstanie Teatru Narodowego – 1765 r. 

a. powstał z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego 

b. najwybitniejsi polscy dramaturdzy okresu oświecenia: 

– Julian Ursyn Niemcewicz – Powrót posła 

– Wojciech Bogusławki – Cud mniemany, czyli Krakowiacy i górale 

4. Sztuka klasycystyczna w Polsce 

a. malarstwo  

– Marcello Bacciarelli – nadworny malarz królewski – malował m.in. portrety   

– Bernardo Bellotto (Canaletto) – malował widoki Warszawy 

b. architektura 

– wzorowała się na architekturze starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu 

– najważniejsze zabytki: 

Zamek Królewski w Warszawie 

Pałac na Wodzie w Łazienkach Królewskich 

5. Oświata  

a. w 1773 r. została utworzona Komisja Edukacji Narodowej 

– było to pierwsze ministerstwo edukacji 

– nadzorowała szkoły na wszystkich poziomach nauczania 

b. szkoły miały kształcić mądrych obywateli w duchu patriotyzmu 

https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2691-stanislaw-august-poniatowski
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2713-obiady-czwartkowe
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2663-krasicki-ignacy
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2661-kollataj-hugo
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2692-staszic-stanislaw
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2691-stanislaw-august-poniatowski
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2669-niemcewicz-jan-ursyn
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2707-klasycyzm
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2680-bacciarelli-marcello
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2644-canaletto-bellotto-bernando
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2708-komisja-edukacji-narodowej-ken


c. utworzono Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych 

  

Zadanie domowe (przedostatnie !)  

1)Wykonaj tematy w zeszycie ćwiczeń str.81-82 ( Pierwszy rozbiór Polski) oraz str.83-84 ( Kultura 

polskiego oświecenia)  - zrób zdjęcia wykonanych tematów i prześlij.  

2) Wykonaj quiz- test  

https://www.e-historia.com.pl/19-quizy-historyczne 

Znajdź okres Historia nowożytna i  quizy-testy 

Pierwszy rozbiór Polski oraz Oświecenie w Polsce 

Rozwiąż quizy-testy, zrób zdjęcie wyników tych testów i prześlij. 

 

Drodzy uczniowie, 

Do końca tego tygodnia przyjmuję jeszcze zaległe prace zadane w maju ( nie będę już sprawdzać 

zaległych prac z marca i kwietnia!), natomiast do 10.06. przyjmuję zadania domowe z czerwca. Do 

12.06. jest termin wystawienia ocen końcoworocznych ( 11.06. Boże Ciało i 12.06 dzień wolny od 

zajęć lekcyjnych), proszę więc już nie przesyłać po tym terminie zadań domowych z czerwca( inne 

prace zaległe nie będą już sprawdzane i oceniane przeze mnie). 

Pozdrawiam Was ciepło . Wszystkiego Najlepszego z okazji Waszego Święta :) 

 

 

 

https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2724-towarzystwo-do-ksiag-elementarnych
https://www.e-historia.com.pl/19-quizy-historyczne

