
Zakres materiału z historii – do opanowania w okresie zawieszenia zajęć szkolnych 

Klasy 1a-e (szkoła ponadgimnazjalna) 

1.Początki władzy komunistów w Polsce (podręcznik s.228-234) 

A.PKWN – znaczenie skrótu –data powstania – kto nim kierował – przejawy zależności PKWN od 

ZSRR 

B.Nowe granice Polski (na podst. mapki s.229) 

C.Co to takiego: 

Ziemie Odzyskane        Pogrom kielecki        Proces „16”       Akcja „Wisła”      Referendum „3×TAK” 

D.W jaki sposób komuniści zapewnili sobie przejęcie władzy w Polsce? 

2.Odbudowa powojenna (podręcznik s.235-239) 

A.Straty materialne i dóbr kultury podczas II wojny św. 

B.Na czym polegała: 

-kolektywizacja rolnictwa        -bitwa o handel      -nacjonalizacja przemysłu            -industrializacja 

3.Polska w czasach stalinizmu 

A.Rozwiń skróty: PZPR   ZSL   PRL 

B.Na czym polegał: 

Kult jednostki                   Socrealizm  

C.Kogo dotknęły represje polityczne w czasach stalinizmu? 

D.Obejrzyj drugą część filmu „Uciekinier”: 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ16mfueK6I 

-w jaki sposób po wojnie Kazimierz Piechowski znalazł się w więzieniu? 

-dlaczego był represjonowany? Z kim siedział w więzieniu? 

 

Zakres materiału z wiedzy o społeczeństwie – do opanowania w okresie zawieszenia zajęć 

szkolnych 

Klasa 1e (szkoła ponadgimnazjalna) 

Przepisz notatkę do zeszytu: 

Temat:    POLSKA W STREFIE SCHENGEN 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ16mfueK6I


Układ z Schengen (1985 r.) – porozumienie o zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych 

pomiędzy państwami – sygnatariuszami. 

Do układu należy 26 państw (w tym 22 członków UE); Polska od 21.12.2007 r. 

 

Członkowie UE poza Schengen: Cypr, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Irlandia 

Członkowie Schengen spoza UE: Szwajcaria, Liechtenstein, Norwegia, Islandia 

 

Dokumenty niezbędne w strefie Schengen: dokument potwierdzający tożsamość, a przy 

podróży samochodem – prawo jazdy, dowód rejestracyjny, dowód ubezpieczenia samochodu 

Dokumenty przydatne w strefie Schengen: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, 

ubezpieczenie komercyjne 

 EKUZ – potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń 

zdrowotnych (doraźnej pomocy medycznej) podczas tymczasowego pobytu na terenie innego 

państwa UE/EFTA.  

Wydawana jest przez wojewódzki oddział NFZ , co do zasady na 3 lata lub do ukończenia 18 

lat. 

Celem otrzymania EKUZ należy: 

-złożyć wniosek w dowolnej formie (osobiście, mailem, pocztą, przez e-puap) 

-załączyć kopię legitymacji szkolnej (uczeń, student) 

 


