
Przedmiot : Historia     Nauczyciel: Katarzyna Masłowska 

Data: 13.03.2019 r. 

Klasa: VIII PL 

Temat: Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku. 

Cele lekcji: 

 Cel ogólny: 

- zapoznanie uczniów z procesem odzyskiwania przez Polskę niepodległości 

Cele operacyjne: 

Po skończonych zajęciach uczeń potrafi: 

- opisać znaczenie działalności politycznej Polaków w celu odzyskania niepodległości 

- zrozumieć terminy: Rada Regencyjna, Błękitna Armia, Polska Komisja 

Likwidacyjna, Komitet Narodowy Polski, Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki 

Polskiej, Naczelnik Państwa 

- umiejscowić odzyskanie niepodległości w czasie 

- wymienić nowe ośrodki władzy 

Po skończonych zajęciach uczeń : 

- zna datę odzyskania niepodległości przez Polskę 

- wie kim był Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty 

Witos, Ignacy Daszyński 

 

Metody pracy: 

Metody podające: opowiadanie nauczyciela,  rozmowa nauczająca ilustrowana  

prezentacją PowerPoint, Prezi, filmem edukacyjnym, infografikami z podręcznika, 

Metody poszukujące: praca pod kierunkiem nauczyciela z wykorzystaniem e-

podręcznika, tablicy interaktywnej i aplikacji LearningApps, burza mózgów 

Środki dydaktyczne: 

- podręcznik 

- prezentacja ppt 

- prezentacja Prezi 

-album „Ojcowie Niepodległości” IPN 

- film edukacyjny „Gra o Niepodległość” IPNtv 

- tablica interaktywna 

- aplikacja LearningApps 

- karty pracy 

- atlas historyczny 

- e-podręcznik 

Formy pracy: 

- indywidualna 

- grupowa 

- zbiorowa 



 

I. Czynności 

porządkowo-

organizacyjne 

N. wykonuje 

następujące 

czynności: 

- przywitanie 

- sprawdzenie 

obecności 

- wpisanie tematu 

lekcji do dziennika 

  

1 minuta 

II. Rekapitulacja 

wtórna 

N.  Wprowadza 

uczniów do tematu 

zajęć – prosząc 

o uważne 

obejrzenie filmu 

edukacyjnego. 

Prosi uczniów o 

zapamiętanie jakie 

polskie orientacje 

polityczne 

powstały w trakcie 

I Wojny Światowej 

i kto reprezentował 

„sprawę polską” w 

trakcie konfliktu – 

przypomina 

pojęcia: 

„pasywiści” 

i „aktywiści”. 

U. po obejrzeniu 

filmu  i przy 

pomocy prezentacji 

nauczyciela 

z użyciem 

PowerPoint 

odpowiadają na 

pytania: Który 

polityk 

reprezentował 

orientację 

„aktywistów” 

- 

 

film edukacyjny „Gra o 

Niepodległość” IPN tv 

- tablica interaktywna   

 

 

 

 

 

 

 

 

- album Ojcowie 

Niepodległości 

- prezentacja ppt 

 

 

 

 

 - burza 

mózgów 

 

- pokaz 

- rozmowa 

nauczająca 

 

 

 

 

 

 

 

- rozmowa 

nauczająca 

- praca 

samodzielna z 

aplikacją 

internetową – 

gry 

dydaktyczne 

 

11 minut 



a który 

„pasywistów” 

U .dopasowują 

sylwetki Ojców 

Niepodległości 

do orientacji 

politycznych 

z użyciem albumu 

i aplikacji 

LearningApps. 

 

 

- aplikacja 

LearningApps „Ojcowie 

Niepodległości” 

 

 

III. Słowo 

wiążące 

N. przedstawia 

sytuację państw 

centralnych 

i ententy pod 

koniec I Wojny 

Światowej.  

 

- prezentacja ppt 

Trójprzymierze i 

Trójporozumienia  

-  e-podręcznik: 

 Mapa „Ostatnie 

miesiące I 

Wojny 

Światowej” 

 

 

 

- opowiadanie, 

- pokaz  

– praca z mapą 

 

 
5 minut 

IV. 

Wprowadzenie 

nowego 

materiału 

U. zapisują 

w zeszycie datę 

odzyskania 

niepodległości. 

 

 

N. przedstawia 

sytuację na 

ziemiach polskich 

w listopadzie 1918 

roku. 

N. Prosi uczniów 

o odczytanie nazw 

nowych ośrodków 

- prezentacja ppt 

- tablica interaktywna  

 

 

 

- prezentacja Prezi 

- e-podręcznik – Mapa 

Polski w trakcie I 

Wojny Światowej 

 

 

- praca pod 

kierunkiem 

nauczyciela 

- notatka w 

zeszycie 

 

- praca pod 

kierunkiem 

nauczyciela 

- praca z e-

podręcznikiem 

- rozmowa 

nauczająca 

23minuty 



władzy. 

U. odczytują 

nazwy nowych 

ośrodków władzy 

 

 

 

 

U. wykonują 

zadanie z aplikacji 

LearningApps – 

NOWE POLSKIE 

OŚRODKI 

WŁADZY.  

 

 

- prezentacja Prezi 

 

 

 

 

 

 

- aplikacja Learning 

Apps – tablica 

interaktywna 

prezentacja ppt 

 

 

 

- rozmowa 

kierowana z 

uczniami- 

opowiadania 

nauczyciela 

ilustrowane 

prezentacją 

Prezi 

 

- praca pod 

kierunkiem 

nauczyciela 

 

 

V. Rekapitulacja 

pierwotna 

N. zadaje pytania 

uczniom i prosi o 

odpowiedź z 

użyciem aplikacji 

internetowej. 

U. wykonują 

wspólnie zadanie z 

użyciem aplikacji 

internetowej. 

N. pyta uczniów na 

pamiątkę jakiego 

wydarzenia 

ustanowiono 

Święto 11 

Listopada? 

Nauczyciel 

podsumowuje 

wiedzę uczniów 

zdobytą w trakcie 

lekcji, nagradza 

aktywnych 

- aplikacja Ojcowie 

Niepodległości 

LearningApps 

 

- praca 

kierowana, 

metoda burzy 

mózgów pod 

kierunkiem 

nauczyciela 

 

 

5 minut 



uczniów plusem, 

wyznacza zakres 

materiału do 

opanowania.  

 


