Klasa 4 a. Historia Polski do 1980 roku.
Proszę o przesłanie zrealizowanych zadań na adres e-mail: monika.kleska@op.pl lub zdjęcia
wykonanych zadań na telefon 660 676 696 do 6 maja 2020 r. Proszę o wpisywanie na przesyłanych
pracach imienia i nazwiska, klasy oraz numeru części.

Część VIII. Powstanie kościuszkowskie.
W 1764 roku Stanisław August Poniatowski został ostatnim królem Polski. W roku 1772 i w 1793 Austria,
Rosja i Prusy dokonały I i II rozbioru Polski. Zabrały Polsce bezprawnie części ziem. Polacy obawiając się
III rozbioru i utraty niepodległości, postanowili zorganizować powstanie, czyli insurekcję.

1. Powstanie, czyli insurekcja kościuszkowska 1794 roku – czyli jak można przegrać na własne życzenie
powstanie?
a. Spisek Polaków został wykryty przez Rosjan.
b. Powstańcy przystąpili do walki nieprzygotowani.
c. Wojska polskie, będące w Warszawie i Krakowie, nie mogły się z sobą połączyć. Między obu miastami
znajdowała się silna armia rosyjska.
d. Kolegom Rosjanom przyszli z pomocą Prusacy, czyli Prusy.
e. Nie ukarano zdrajców.
f. Część szlachty nie puszczała chłopów do wojska polskiego.
g. Klęska wojsk powstańczych pod Maciejowicami i Tadeusz Kościuszko w niewoli.
h. W listopadzie 1794 roku Rosjanie zdobyli Warszawę.
Bez wodza, bez armii, bez króla, bez sojuszników – przegraliśmy.
2. Byłaś dla mnie wszystkim – jesteś teraz pod trzema zaborami. Była i nie ma. W 1795 roku Rosja, Austria
i Prusy dokonały trzeciego i ostatecznego rozbioru Polski.
Nie było tak źle. W kwietniu 1794 roku wygraliśmy pod Racławicami. Odznaczyli się tam kosynierzy –
chłopi uzbrojeni w kosy kute na sztorc. Bardzo groźna broń. Rosjanie się jej panicznie bali, co jest zgodne z
prawdą. Zremisowaliśmy pod Szczekocinami z wojskami pruskimi i rosyjskimi. Na Wielkanoc
wyzwoliliśmy Warszawę, a miesiąc wcześniej Kraków.
Zapisz odpowiedź do zeszytu.
1. W którym roku wybuchło powstanie kościuszkowskie?
2. Wymień (tylko) dwie przyczyny klęski powstania.
3. Jakie państwa, i w którym roku brały udział w III rozbiorze Polski?
Obejrzyjcie film „Rozbiory Polski” (link poniżej).
https://www.youtube.com/watch?v=9jhFcvDU4H0

Proszę przepisać lekcję do zeszytu lub wydrukować i wkleić, a zadane polecenia proszę obowiązkowo
przesłać do dnia 19 maja 2020 r.

