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Przeczytaj proszę lekcję nr 4 na str 94. ZAMKNIJ KSIĄŻKĘ i samodzielnie spróbuj 

wykonać ćwiczenia poniżej. Pamiętaj, jeśli czegoś nie rozumiesz zaznacz to ćwiczenie i 

spróbuj później jeszcze raz. Zawsze możesz do mnie napisać. 

 

Proszę do następnej środy (do 31 marca 2020) przesłać do mnie wypełnione ćwiczenia. 

Możecie to zrobić na komputerze i przesłać jako załącznik lub wypełnić ręcznie i wysłać 

zdjęcie. 

Mam nadzieję, że będą same szóstki;) 
 
 

 

Temat: Józef Wybicki i  hymn Polski 

 

Wśród polskich pieśni trudno byłoby znaleźć drugą taką, która na trwałe zrosła się z 

życiem i historią polskiego narodu. 

„Mazurek Dąbrowskiego” 
 

 

Słowa: Józef Wybicki, 1797 r. 

Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

Marsz, marsz Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami. 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

Marsz, marsz ... 

Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

Marsz, marsz ... 

Już tam ojciec do swej Basi 

Mówi zapłakany - 

Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany. 

Marsz, marsz ... 
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1) Jakie emocje wzbudzają w was słowa hymnu pieśń? Nazwijcie je:  ..….….…. 

 

2) Dlaczego „  Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy”? Czy coś złego działo się  

w granicach naszego Państwa?  

Przypomnij sobie proszę ...Zajrzyj do lekcji nr 2 na str.8 0oraz 2 kolejnych. 

 

Dlaczego Polska w XVIII wieku była słaba?? Czy nasze słabe strony jako państwa miały 

poważane konsekwencje? (lekcje na stronie 85 i 89?Jeśli już znasz odpowiedz 

napisz....….…..……..……..…......……..……...…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..

…..…..…..……..…..…..…..……..…....…....……..…..……..……..…..……..…..…..…

...…..…..…..…..….…..…..…..…..….....…..…....…...…..….….….….….…...……...….

…..….…..…..….…..….…..….….…...….…..….….…….. 

 

3) Czy Polacy się poddali? Jak się zachowywali po upadku Polski 

…………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

 

4,Przeczytaj fragment odezwy legionowej. Następnie wykonaj polecenia.  
 

 

Tekst źródłowy 
 

Odezwa legionowa 
 

Do współobywateli! Wierny ojczyźnie mojej do ostatniego momentu walczyłem za jej 

wolność pod nieśmiertelnym Kościuszką. Upadła ona pod przemocą i nie zostaje nam 

jak pocieszające wspomnienie, żeśmy krew przelewali za ziemię przodków naszych, 

żeśmy widzieli nasze chorągwie zwycięskie pod Dubienką, Racławicami, Warszawą i 

Wilnem. Polacy, nadzieja powstaje [...], Francja zwycięża, ona się bije za sprawę 

narodów, starajmy się osłabić jej nieprzyjaciół. [...] Legiony Polskie formują się we 

Włoszech, [...] . [...] przybywajcie koledzy, rzucajcie broń, którą was nosić przymuszono; 

bijmy się za sprawę wspólną wszystkich narodów, za wolność, [...]. 
 

 

Praca z tekstem źródłowym 
 

a) Zaznacz właściwe zakończenie zdania. Zaznacz krzyżykiem właściwą odpowiedź.  
Autorem odezwy legionowej był   

 Napoleon Bonaparte.  Jan Henryk Dąbrowski. 

 Tadeusz Kościuszko.  Józef Wybicki. 
  

b) Napisz, do czego zachęcał polskich żołnierzy autor tekstu. 

 



 
 

  
 

5. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu. Następnie wykonaj polecenia.  
 
 

 
1750 rok 1800 rok 1850 rok  

 

 
 
 

Praca z osią czasu 
 

a) Zaznacz na osi czasu rok, w którym utworzono Legiony Polskie we Włoszech.  
b) Zapisz nad osią czasu właściwą nazwę epoki historycznej.  

 

6. Określ, jaka atmosfera panowała wśród legionistów w okresie powstania Legionów 

Polskich we Włoszech. 

 

 

NOTATKA do zeszytu. 

TEMAT: Hymn Polski 

1. Przyczyny upadku Polski w XVIII w oraz postawa Polaków wobec zaborców. 

2.Napoleona Bonaparte i Polacy. 

a)Jan Henryk Dąbrowski twórcą Legionów Polskich we Włoszech w 1797r. 

3.Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy.-Józef Wybicki pokrzepia serca Rodaków. 

 

Zadanie domowe: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


