
                                                                                                                 7.04.2020r.

                                 Witam Uczniowie klasy 6 B

               Przepraszam ,że trafiały do Was tak samo zatytułowane zadania jak do 

             6 A .Proszę pisać, poprawiać , informować ! Dzięki za wiadomość !

              Większość z Was wysłała wykonane zadania z poprzednich zestawów.

            Otrzymaliście informację zwrotną na pocztę , z której prace zostały do mnie  

             wysłane.  Przypominam o wysyłaniu zadań na pocztę robertgembara@wp.pl.

           Zachęcam do wysyłania zadań  ! Proszę przystąpić do pracy !

            Poprzedni temat dotyczył pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku , przyczyn i 

           skutków tego wydarzenia .

             Zadania nie sprawiły Wam trudności . Jednej tylko brakowało   

             informacji o poparciu dla Stanisława Poniatowskiego ze strony rodziny

            Czartoryskich zwanej Familia.

             Podczas lekcji będziemy korzystać z podręcznika , internetu,

             Dzisiejszy temat : Kultura polskiego oświecenia. (w podręczniku na stronie

              od 163 do 167 )

               Zbliżają się święta , więc nie będzie typowych zadań na ocenę , otrzymacie kilka 

               kilka linków do zapoznania się .

1. Kilka  podstawowych informacji :    Rozwój  epoki oświecenia przypada na II połowę 

XVIII wieku . Dla Polski to ostatnia szansa ratunku ( w którym roku był I rozbiór Polski ?)

Wielu wybitnych Polaków szuka pomysłu jak uratować Rzeczpospolitą . Byli to między 

innymi : Ignacy Krasicki, Hugon Kołłątaj, Stanisław Staszic, Julian Ursyn Niemcewicz,

Wojciech Bogusławski . ( Dla chętnych znajdź w podręczniku informację kim byli ,czym się

zajmowali str.163 ). 

2. Duże znaczenie dla rozwoju kultury miały tzw. „obiady czwartkowe” na które król 

zapraszał ( kto był ostatnim królem Polski ) artystów i uczonych.

mailto:robertgembara@wp.pl


3. Do Polski przybyło na zaproszenie Stanisława Augusta Poniatowskiego wielu wybitnych

artystów z zagranicy między innymi Bernardo Belotto zwany Canalettem pod tym linkiem 

znajdziecie jego obrazy.

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fhistorya.pl%2Fwp-content

%2Fuploads%2F2015%2F04%2Fwarszawa.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fhistorya.pl

%2Fobrazy-warszawy-canaletto

%2F&tbnid=eqU6oQgiNVR8cM&vet=12ahUKEwic7KnmzNPoAhULtCoKHYTMDTkQMygE

egUIARDoAQ..i&docid=laM9Nyjijt8PqM&w=300&h=200&q=Obrazy

%20canaletta&ved=2ahUKEwic7KnmzNPoAhULtCoKHYTMDTkQMygEegUIARDoAQ

Kolejnym malarzem malarzem pochądzącym z zagranicy był Marcello Baciarelli

jego obrazy możecie zobaczyć pod tym linkiem:

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki

%2FMarcello_Bacciarelli&psig=AOvVaw0aeW4_qzQqib6L1fa7vCGI&ust=1586262818823

000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjAo9Hn0-

gCFQAAAAAdAAAAABAD

4. Jedną z najpiękniejszych budowli klasycystycznych w Polsce jest Pałac Na Wodzie w 

Łazienkach królewskich zaprojektowany na zlecenie króla S.A. Poniatowskiego

Klikając na ten link możecie odbyć spacer po Parku nie wychodząc z domu .

http://visit360.pl/poland/warszawa/lazienki/

            Dla tych , którzy uważnie przeczytacie informacje podane w temacie mam 

wiadomość, że na kilka pytań sam Wam podpowiedziałem !

            Dla chętnych na Eduelo zabaw z historią ciąg dalszy !

                               Wesołych świąt ! Dużo zdrowia ! 
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