
Materiały do pracy zdalnej z historii i wos-u w szkole ponadpodstawowej 
 

W  trudnym czasie pandemii koronawirusa, wyjściem z sytuacji zamkniętych szkół miało być 

nauczanie zdalne, które okazało się trudnym wyzwaniem. Mimo, że dochodzimy do finiuszu, to 

został jeszcze tydzień, w którym możemy powtórzyć i  utrwalić przekazaną wiedzę z historii i 

wos-u. Zaprezentowane materiały mogą przydać się w przyszłym roku szkolnym i posłużyć do 

uatrakcyjnienia lekcji. 

 

                                                                                                Doradca metodyczny 

                                                                                                          Beata Józków 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wyjaśnienie kolorystyki na stronie: 

• kolor niebieski – wirtualne spacery po Galeriach czy Muzeach w Polsce i na świecie 

• kolor zielony – nazewnictwa materiałów do rozwiązania w trybie learningowym, gry, 

quizy, wykreślanki, testy, 

 

• kolor fioletowy – filmy historyczne godne polecenia, z Wydawnictw edukacyjnych, 

ciekawych Youtuberów itp. 

• kolor pomarańczowy – karty pracy 

• kolor brązowy – różne inne materiały np. mapy myśli, prezentacje 

 
  

 

Klasa 1 Liceum Ogólnokształcące z historią rozszerzoną 
(Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era, Zrozumieć przeszłość 
1) 
 

Klasy 1 Liceum Ogólnokształcące po szkole podstawowej (Historia rozszerzona) 
– podsumowanie działu 4 z Nowej Ery (Początki średniowiecza) – quizizz 
 

Film na Youtube pt. Nowe państwa w Europie – podsumowanie tematów o Frankach 
w 3 minutach do 4 działu (Początki średniowiecza) 
Połącz pasujące ze sobą elementy (Początki średniowiecza) – z Learning Apps 

Test Początki średniowiecza jako podsumowanie działu 4 z Kahoot 
karta pracy 2 do 5 działu (Początki państwa polskiego i panowanie Bolesława 
Chrobrego) – jest to karta pracy dla Technikum, klas 1 z historią w podstawie, klasy z 
Liceum z rozszerzoną historią mogą ją potraktować jako formę sprawdzenia wiedzy 
 

Wirtualny spacer po Biskupinie (Pradzieje ziem polskich z działu 5) 
Wirtualny spacer po Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (Początki 
państwa polskiego z działu 5) 
Film pt. “Jak powstała Polska” przygotowany przez Muzeum Początków Państwa 
Polskiego w Gnieźnie – ciekawa luźna forma 

na FB Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie w zakładce Filmy – sporo 
interesujących filmów obrazujących życie w minionych czasach, szczególnie 
polecam Jak żyli ludzie 1000 lat temu oraz Jak dawniej wojowano 

Film na Youtube pt. Legenda o św. Wojciechu z Drzwi Gnieźnieńskich produkcji 
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 

Film Wydawnictwa Operon pt. Panowanie Bolesława Chrobrego udostępniam na 
moim Dysk Google 

Film Wydawnictwa Operon pt. Polska za Władysława Hermana i Bolesława 
Krzywoustego udostępniam na moim Dysk Google 

https://quizizz.com/join?gc=107595
https://www.youtube.com/watch?v=ku6XuzM22Uk
https://learningapps.org/display?v=pomk74mtj20
https://kahoot.it/challenge/0593468?challenge-id=402f173c-458e-4f90-b963-fcd9a7792bc3_1585636830814
http://www.madwands.com/biskupin/
http://muzeumgniezno.pl/pl/wirtualny-spacer?
https://www.facebook.com/mpppgniezno/videos/188170412633377/
https://www.facebook.com/mpppgniezno/videos/
https://www.facebook.com/mpppgniezno/videos/1377093332461598/
https://www.facebook.com/mpppgniezno/videos/2614006648630072/
https://www.youtube.com/watch?v=ToaRumKe_0A
https://drive.google.com/open?id=1EzOjTVy7X2dNN6K3wpJlYacRQ2qIEwbT
https://drive.google.com/open?id=1lLeQodVOzuWM9cxVVOGbCI2EFWxdP-vd
https://drive.google.com/open?id=1lLeQodVOzuWM9cxVVOGbCI2EFWxdP-vd


Film Wydawnictwa Operon pt. Rozbicie dzielnicowe i jego skutki udostępniam na 
moim Dysk Google 

Test podsumowujący Polska za pierwszych Piastów jako podsumowanie działu 5 z 
Kaahot 
 

Tablice historyczne – Charakterystyka architektury w średniowieczu 

Mapy myśli do panowania wczesnych Piastów (do rozbicia dzielnicowego): 
Mapa myśli – panowanie Mieszka I 
Mapa myśli – Bolesław Chrobry 

Mapa myśli – Mieszko II 
Mapa myśli – Kazimierz Odnowiciel 
Mapa myśli – Bolesław Śmiały 

Mapa myśli – Władysław Herman 

Mapa myśli – Bolesław Krzywousty 

Oś liczbowa do Pierwszych Piastów (Początki państwa polskiego i Panowanie 
Bolesława Chrobrego) – z Learning Apps 

Milionerzy – Polska wczesnopiastowska (Początki państwa polskiego i Panowanie 
Bolesława Chrobrego) – z Learning Apps, błędna odpowiedź skutkuje zakończeniem 
udziału w grze 

Quizizz – tematyka dynastia Piastów, fajne na podsumowanie nauki o dynastii Piastów 
do końca panowania Kazimierza Wielkiego 

Łączenie elementów dot. Piastów do rozbicia dzielnicowego z Learning Apps 

 
Czyje to panowanie? Mieszka I, Bolesława Chrobrego czy Bolesława 
Krzywoustego z Learning Apps 

 
Połącz w pary (dynastia wczesnopiastowska) z Wordwall 
Krzyżówka dot. wczesnych Piastów z Wordwall 
Plansza do Polski wczesnopiastowskiej z Genially 

Jak mieszkał Mieszko I? – film na epodreczniki.pl 
Drzwi gnieźnieńskie – film na epodreczniki.pl 
Krucjaty – film na epodreczniki.pl 
Pełne średniowiecze w Europie – oś czasu z Learning Apps 

 
Wyprawy krzyżowe z Genially 

Wyprawy krzyżowe – łączenie elementów z Learning Apps 

Zawody rzemieślnicze w średniowieczu (Wieś i miasto w średniowieczu) 
Mapa myśli – Średniowieczna szkoła (Kultura średniowiecznej Europy) 
Mapa myśli – średniowieczne miasto (Wieś i miasto w średniowieczu) 
Prezentacje do działu VI: Pełnia średniowiecza w Europie (prezentacje do lekcji 
online na Microsoft Teams) 
Konflikt cesarstwa z papiestwem – temat 1 
 

Wyprawy krzyżowe – temat 2  
Imperium mongolskie – temat 3 

Narodziny monarchii stanowej – temat 4 

https://drive.google.com/open?id=1rzsYaHpVRAAnufIJaS-sh8Ff9TGhsL0_
https://kahoot.it/challenge/0723587?challenge-id=402f173c-458e-4f90-b963-fcd9a7792bc3_1584965039002
http://know-howhistoria.pl/tablica-historyczna-architektura/
http://know-howhistoria.pl/mapa-mysli-mieszko-i-panowanie/
http://know-howhistoria.pl/mapa-mysli-boleslaw-chrobry/
http://know-howhistoria.pl/mapa-mysli-mieszko-ii-lambert/
http://know-howhistoria.pl/mapa-mysli-kazimierz-odnowiciel/
http://know-howhistoria.pl/mapa-mysli-boleslaw-smialy/
http://know-howhistoria.pl/mapa-mysli-wladyslaw-herman/
http://know-howhistoria.pl/mapa-mysli-boleslaw-krzywousty/
https://learningapps.org/display?v=pxtkf8mcn20
https://learningapps.org/display?v=pdjfpyyy220
https://quizizz.com/join?gc=832083&fbclid=IwAR3Dzg5dUxe91DrlBPY2xYqsimQs3G24YHI55PIDTVCkL6LxttXyIOwmZds
https://learningapps.org/display?v=p2dpdj4wk20
https://learningapps.org/display?v=pme8wck1j20
https://learningapps.org/display?v=pme8wck1j20
https://wordwall.net/play/1194/126/375
https://wordwall.net/play/1195/678/919
https://view.genial.ly/5e851494d5aa510e329de485/interactive-image-interactive-image
https://epodreczniki.pl/a/jak-mieszkal-mieszko-i/D19xwzPAW
https://epodreczniki.pl/a/drzwi-gnieznienskie/D9SSwfE4P
https://epodreczniki.pl/a/krucjaty/Dv0ZfKCfV
https://learningapps.org/display?v=pv6ymk6u520
https://view.genial.ly/5e9e211960e2f20daa517941/horizontal-infographic-timeline-wyprawy-krzyzowe?fbclid=IwAR1uJb7qV-YcehWFTPQZzD5jtaLCHXHAQzI7z36UnModDOnW_x-lFB3YOts
https://learningapps.org/display?v=pv9ep8isa20
http://know-howhistoria.pl/zawody-rzemieslnicze-w-sredniowieczu/
http://know-howhistoria.pl/mapa-mysli-sredniowieczna-szkola/
http://know-howhistoria.pl/mapa-mysli-sredniowieczne-miasto/
https://drive.google.com/open?id=1vRazB7f152kKe-odYpgxfGSOByQoguMX
https://drive.google.com/open?id=1LOGF00tBDnZbqLY53gux5xmF3yLwv00K
https://drive.google.com/open?id=1ORiMo6ZxBfauUyFihZwdQm4hBvYwiVjv
https://drive.google.com/open?id=1qaNImngWK8Obqj2LU5aq2kiNJF6iLLvf


Gospodarka średniowiecznej Europy – temat 5 

Miasto i wieś w średniowieczu – temat 6 

Kościół w średniowieczu – temat 7 

Kultura średniowiecznej Europy – temat 8 
  

Klasy 3 Technikum Historia i społeczeństwo (Podręcznik 
Wydawnictwo Nowa Era, Poznać przeszłość. Ojczysty 
panteon i Ojczyste spory) 

na FB Muzeum Powstania Warszawskiego w zakładce Filmy – sporo interesujących 
filmów obrazujących życie w powstańczej stolicy Polski  
Film na Youtube pt. Wybuch pierwszej wojny światowej, scenariusz prof. Wojciech 
Roszkowski 
Film Wydawnictwa Operon pt. Przebieg i charakter I wojny światowej udostępniam 
na moim Dysk Google 

Film Wydawnictwa Operon pt. Konstytucje II – 1918-1939 udostępniam na moim Dysk 
Google 

Film Wydawnictwa Operon pt. Powstanie i działalność rządu polskiego na 
uchodźstwie 1939-1945 udostępniam na moim Dysk Google 

Film Wydawnictwa Operon pt. Powstanie Warszawskie udostępniam na moim Dysk 
Google 

Film Wydawnictwa Operon pt. Wydarzenia marcowe 1968 r. w Polsce udostępniam 
na moim Dysk Google 

Film na Youtube pt. Polskie miesiące – marzec’68 produkcja Fundacja Centrum 
Solidarności 
Wirtualny spacer po Westerplatte (Polacy podczas II wojny światowej) 
Wirtualny spacer po Muzeum Powstania Warszawskiego (W okupowanej Polsce) 
Oś liczbowa – dwudziestolecie międzywojenne w Polsce z Learning Apps 

Dwudziestolecie międzywojenne w Polsce – Połącz polityków, artystów, pisarzy, 
naukowców ze zdjęciami z Learning Apps 

Łączenie osobistości dwudziestolecia międzywojennego z wydarzeniem/faktem z 
Learning Apps 

 
Kolejność w Kampanii wrześniowej z Learning Apps 

II wojna światowa – Łączenie zdjęć z postaciami, faktami, jednostkami z Learning 
Apps 
Wirtualny spacer po Europejskie Centrum Solidarności (Drogi do wolności) 
Prezentacja Jan Paweł II – papież pielgrzym udostępniam na moim Dysk Google 

“Drogi do wolności” – temat z podręcznika a do niego Koniec PRL-u (1980-1989) 
Oś czasu do PRL-u na Historię i społeczeństwo z Learning Apps 

 
Polacy na frontach II wojny światowej z Polskie Radio 

Wisielec – Polacy na frontach II wojny światowej w Polsce i na świecie z Learning 
Apps 
Plansza do Polacy w koalicji antyhitlerowskiej na Genially 
  

https://drive.google.com/open?id=1J9umUuIHGngFgad8JxF7UaNvlzacxRkq
https://drive.google.com/open?id=10tW1DkM8L0bgmMHGwE7Q_HUnJdv9-_rh
https://drive.google.com/open?id=1v-HG2cDQOzwK73mmgTPSRSY_GPcbScCD
https://drive.google.com/open?id=1_DKE9tyo8hy0xissnb5YGVBiLmE5cybZ
https://www.facebook.com/pg/1944pl/videos/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/watch?v=AxZh8aqEbGU
https://drive.google.com/open?id=17zunMfF9gkkPP4cUFtv_cr9BIyj9Al9U
https://drive.google.com/open?id=1pArIIi6hYOmJ4AXheStGjUq0JBNEYf9g
https://drive.google.com/open?id=1YvUb5oavC1RiHNT2B-bEpVV4dgs8jVC-
https://drive.google.com/open?id=1YvUb5oavC1RiHNT2B-bEpVV4dgs8jVC-
https://drive.google.com/open?id=1PzsnyQQWouGU-BZSCHgixkIBSd_hQjKk
https://drive.google.com/open?id=13R2HwkGpcrwyvZbyegBUWqqXzYkq8ky1
https://www.youtube.com/watch?v=zGSsUdwJl7g
https://spacer.muzeum1939.pl/pl/Westerplatte.html
https://www.google.com/maps/@52.2325126,20.9813933,2a,75y,287.4h,88.86t/data=!3m6!1e1!3m4!1sTZYB2Ufu3k8AAAQ7Lvdtqg!2e0!7i13312!8i6656
https://learningapps.org/display?v=pafhdyncj20
https://learningapps.org/display?v=pmcsk3ig220
https://learningapps.org/display?v=paabathfj20
https://learningapps.org/display?v=pn6f6okva20
https://learningapps.org/display?v=ptjzqd9fj20
https://ecs.gda.pl/title,Wirtualny_spacer,pid,1463.html
https://drive.google.com/open?id=18l3PjQSfgJXr0FNvZn4v4l8FqnNEHKmu
http://www.polska1918-89.pl/lato-solidarnosci,252.html
https://learningapps.org/display?v=pu04tx9ja20
http://2wojna.polskieradio24.pl/
https://learningapps.org/display?v=pdqw4n44520
https://view.genial.ly/5ea89c9772a1080d7cde6b9f/horizontal-infographic-timeline-polacy-w-koalicji-antyhitlerowskiej


WOS 
Klasa 1, Liceum Ogólnokształcące WOS (Podręcznik W 
centrum uwagi, Wydawnictwo Nowa Era) 

Film Wydawnictwa Nowa Era pt. Prezydent RP udostępniam na moim Dysk Google 

Prezydenci RP – Kolejność z Learning Apps 

Prezydenci RP – Kolejność z Learning Apps 

Prezydenci RP – Połącz pasujące ze sobą elementy z Learning Apps 

Film Wydawnictwa Nowa Era pt. Rada Ministrów udostępniam na moim Dysk Google 

Film Wydawnictwa Nowa Era pt. Samorząd terytorialny udostępniam na moim Dysk 
Google 

Film Wydawnictwa Nowa Era pt. Organy władzy – samorząd lokalny udostępniam na 
moim Dysk Google 

Film Wydawnictwa Operon pt. Gmina podstawowa jednostka samorządu 
terytorialnego udostępniam na moim Dysk Google 

Film Wydawnictwa Operon pt. Władza sądownicza udostępniam na moim Dysk 
Google 

Film Wydawnictwa Nowa Era pt. Tryb ustawodawczy udostępniam na moim Dysk 
Google 

Film Wydawnictwa Operon pt. Władza ustawodawcza RP – czyli kto tworzy 
prawo udostępniam na moim Dysk Google 

Prezentacja Prezydent RP – materiał do kartkówki 
Prezentacja Sejm RP i Senat RP – materiał do kartkówki 
Prezentacja Premier i Rada Ministrów RP – materiał do kartkówki 
Prezentacja Władza sądownicza – materiał do kartkówki 
Prezentacja Samorząd terytorialny – materiał do kartkówki 
  
  

Klasa 1, Technikum po Gimnazjum WOS (Podręcznik 
Ciekawi świata, Wydawnictwo Operon) 

Filmy na Youtube na kanale Polska Policja – sporo filmików o zadaniach i 
uprawnieniach policji 
Filmy na Youtube na kanale Straż Graniczna – sporo filmików o zadaniach i 
uprawnieniach straży granicznej 
Prawo – test z Kahoot 
Prezentacja Poznajemy organy ścigania – materiał do kartkówki 
Prezentacja Spotykamy się z funkcjonariuszem – materiał do kartkówki 
Prezentacja Unikajmy zagrożeń – materiał do kartkówki 
  
  
  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1C9US9gn6vt4kIsEaF9c6kMbv5kNgMdjt
https://learningapps.org/display?v=ptr8bo34k20
https://learningapps.org/display?v=pgiro9d6t20
https://learningapps.org/display?v=p2h5k5atk20
https://drive.google.com/open?id=1w3V1oy7jcm9BAPop-RASLFyEBfTnh96c
https://drive.google.com/open?id=1Tm3mAqJ05ZrRElCM8ZiXqgFKsKnZ3KSq
https://drive.google.com/open?id=12r74PpsK00KP4CJIWs9fE97JR_D7MjTF
https://drive.google.com/open?id=1gzuZAY9s_zUk9dsALxPLh3qCYOmNgdnu
https://drive.google.com/open?id=1gzuZAY9s_zUk9dsALxPLh3qCYOmNgdnu
https://drive.google.com/open?id=1RzBGtIk5rLv2JN5FQ-WKaQqDUiOzGxft
https://drive.google.com/open?id=1742clZveDHRFAZXIqxdIdfHWnh-Bqqxc
https://drive.google.com/open?id=1rorB5MKfOIV-14YTaYpe4UfXvA-8wI4M
https://drive.google.com/open?id=1rorB5MKfOIV-14YTaYpe4UfXvA-8wI4M
https://drive.google.com/open?id=1smAzrkdmRNaq0MB9aBg2B_Ttx7_lYzZ-
https://drive.google.com/open?id=1VWyhwlG77poWTmfNkykIcmFP75WKb9Me
https://drive.google.com/open?id=18PBosudrbLQqn0Tb9nL-5bMvIGRW3IT8
https://drive.google.com/file/d/1l9L-Y5RBCmH0E6Zuoen3glBOiOQiAYat/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BvOKS_-PUCxTrdhm0nxCZW2lbad0bI7x/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/user/PolicjaPL/videos
https://www.youtube.com/user/XXSTRAZGRANICZNAXX/videos
https://kahoot.it/challenge/07040205?challenge-id=402f173c-458e-4f90-b963-fcd9a7792bc3_1587625358177
https://drive.google.com/open?id=1dUAUPJzaSRUKL_Zh26AaCkMg-A5cbyv-
https://drive.google.com/open?id=1_wwz_y49Equq8LM-3lqtiyJpLjgPSG2A
https://drive.google.com/open?id=1iPo-gtoTlg3Huuiv3UpcFJwCre_NOKBo


Może to cię zainteresuje 

• Praca zdalna podczas koronawirusa – Materiał z Historii dla 

Technikum klasa 1 

• Wykreślanka historyczna dot. odkrycia Ameryki 

• Wykreślanka historyczna dot. brytyjskiego imperium kolonialnego 

• Wykreślanka historyczna dot. prekolumbijskich cywilizacji w 

Ameryce 

Załączniki do pobrania: 

• karta pracy 

Rozmiar pliku: 807 KB Pobrania: 624 

• karta pracy 2 

Rozmiar pliku: 490 KB Pobrania: 574 

http://know-howhistoria.pl/praca-zdalna-koronawirusa-technikum-klasa-1/
http://know-howhistoria.pl/praca-zdalna-koronawirusa-technikum-klasa-1/
http://know-howhistoria.pl/wykreslanka-historyczna-odkrycia-ameryki/
http://know-howhistoria.pl/wykreslanka-historyczna-brytyjskie-imperium-kolonialne-2/
http://know-howhistoria.pl/wykreslanka-historyczna-prekolumbijskie-cywilizacje-w-ameryce/
http://know-howhistoria.pl/wykreslanka-historyczna-prekolumbijskie-cywilizacje-w-ameryce/
http://know-howhistoria.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4025
http://know-howhistoria.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4036
http://know-howhistoria.pl/praca-zdalna-koronawirusa-technikum-klasa-1/
http://know-howhistoria.pl/wykreslanka-historyczna-odkrycia-ameryki/
http://know-howhistoria.pl/wykreslanka-historyczna-brytyjskie-imperium-kolonialne-2/
http://know-howhistoria.pl/wykreslanka-historyczna-prekolumbijskie-cywilizacje-w-ameryce/


• karta pracy 3 

Rozmiar pliku: 377 KB Pobrania: 437 

 

 

Źródło:  Superbelfrzy.edu.pl 

http://know-howhistoria.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4045

