
27 kwietnia 8b Dzień dobry! Dziś trochę o Chinach. Niestety, 
głośno o tym państwie od jakiegoś czasu… 
Wejdź na www.kahoot.it i wpisz PIN 05658150 
lub kliknij tutaj  
Temat- Chiny mocarstwem.  
Po śmierci Mao Zedonga przywódcą został Deng 
Xiaoping, który wprowadził reformy. Dzięki 
otwarciu się na świat i taniej sile roboczej Chiny 
stały się mocarstwem gospodarczym i 
politycznym. 
Pozdrawiam Paweł Więcek 

28 kwietnia 8a Jesień narodów. 
 
Przywódcy Związku Radzieckiego nie mieli sił ani 
ochoty na to, aby kontrolować państwa, które 
były w strefie wpływów ZSRR. W październiku 
1989 roku radziecki minister spraw 
zagranicznych oświadczył, że nie będzie się 
wtrącał do spraw wewnętrznych państw układu 
warszawskiego. No i zaczęło się… Ruszyła 
lawina. Państwa dawniej zależne od „wielkiego 
brata” z radością żegnały się z komunizmem. 
 
Wejdź na kahoot tutaj lub wpisz PIN 09017740 i 
postępuj zgodnie z poleceniami! 
 
Następnie dopisz do poprzedniej lekcji: 
 
W wyniku rozpadu ZSRR doszło do „jesieni 
narodów”. Suwerenność odzyskały państwa zza 
żelaznej kurtyny. 1990 roku Niemcy się 
jednoczą, w 1991 roku rozpada się układ 
warszawski, a w 1993 rozdziela się 
Czechosłowacja. Pozdrawiamy  Paweł Więcek 
W związku z tym, że wczorajszy kahoot nie 
działał to jeszcze raz uruchamiam link z WOSu 
tutaj i PIN 0943519  
Pozdrawiam Paweł Więcek 

29 kwietnia 8a Dzień dobry! Dziś trochę o Chinach. Niestety, 
głośno o tym państwie od jakiegoś czasu… 
Wejdź na www.kahoot.it i wpisz PIN 03244091 
lub kliknij tutaj  
Temat- Chiny mocarstwem.  
Po śmierci Mao Zedonga przywódcą został Deng 
Xiaoping, który wprowadził reformy. Dzięki 
otwarciu się na świat i taniej sile roboczej Chiny 
stały się mocarstwem gospodarczym i 
politycznym. 
Pozdrawiam Paweł Więcek 

29 kwietnia 8c Dzień dobry! Dziś trochę o Chinach. Niestety, 
głośno o tym państwie od jakiegoś czasu… 
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Wejdź na www.kahoot.it i wpisz PIN 03244091 
lub kliknij tutaj  
Temat- Chiny mocarstwem.  
Po śmierci Mao Zedonga przywódcą został Deng 
Xiaoping, który wprowadził reformy. Dzięki 
otwarciu się na świat i taniej sile roboczej Chiny 
stały się mocarstwem gospodarczym i 
politycznym. 
Pozdrawiamy, Teresa Kurpas & Paweł Więcek 

30 kwietnia 8c Dzień dobry. Dziś temat: Bliski Wschód na 
przełomie XX/XXI wieku. Bliski Wschód to jeden 
z bardziej zapalnych punktów świata i warto coś 
wiedzieć na ten tamat.  
Wejdź na www.kahoot.it i wpisz PIN 09016671 
lub kliknij tutaj 
Napisz temat: Bliski Wschód na przełomie XX i 
XXI wieku. 
Dżihad- święta wojna z niewiernymi. 
Fundamentaliści islamscy posługują się 
terroryzmem, w celu wymuszenia ustępstw 
politycznych. 
Al- Kaida- organizacja terrorystyczna 
odpowiedzial m.in. za na za zamachy z 
11.09.2001. Pozdrawiamy, Teresa Kurpas & 
Paweł Więcek 
 

4 maja 8b Dzień dobry. Dziś temat: Bliski Wschód na 
przełomie XX/XXI wieku. Bliski Wschód to jeden 
z bardziej zapalnych punktów świata i warto coś 
wiedzieć na ten tamat.  
Wejdź na www.kahoot.it i wpisz PIN 08580384 
lub kliknij tutaj 
Napisz temat: Bliski Wschód na przełomie XX i 
XXI wieku. 
Dżihad- święta wojna z niewiernymi. 
Fundamentaliści islamscy posługują się 
terroryzmem, w celu wymuszenia ustępstw 
politycznych. 
Al- Kaida- organizacja terrorystyczna 
odpowiedzialna m.in. za na za zamachy z 
11.09.2001. Pozdrawiam,  Paweł Więcek 
 

5 maja 8a Dzień dobry. Dziś temat: Bliski Wschód na 
przełomie XX/XXI wieku. Bliski Wschód to jeden 
z bardziej zapalnych punktów świata i warto coś 
wiedzieć na ten temat.  
Wejdź na www.kahoot.it i wpisz PIN 09814446 
lub kliknij tutaj 
Napisz temat: Bliski Wschód na przełomie XX i 
XXI wieku. 
Dżihad- święta wojna z niewiernymi. 
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Fundamentaliści islamscy posługują się 
terroryzmem, w celu wymuszenia ustępstw 
politycznych. 
Al- Kaida- organizacja terrorystyczna 
odpowiedzialna m.in. za na za zamachy z 
11.09.2001. Pozdrawiam,  Paweł Więcek 
[ 
[ 
 

6 maja 8a  
Konflikty na Bliskim Wschodzie cz. 2 
Dzień dobry. Pozostajemy w tematyce 
bliskowschodniej. Wejdź na www.kahoot.it i 
wpisz PIN 06835149 lub kliknij tutaj . Wykonaj 
też zadanie- link tutaj. Dopisz do poprzedniej 
lekcji: 
1991- Pierwsza wojna w Zatoce Perskiej 
2003- Druga wojna w Zatoce Perskiej 
2001- początek wojny w Afganistanie 
Pozdrawiam, Paweł Więcek 

6 maja 8c  
Konflikty na Bliskim Wschodzie cz. 2 
Dzień dobry. Pozostajemy w tematyce 
bliskowschodniej. Wejdź na www.kahoot.it i 
wpisz PIN 04200695 lub kliknij tutaj . Wykonaj 
też zadanie- link tutaj. Dopisz do poprzedniej 
lekcji: 
1991- Pierwsza wojna w Zatoce Perskiej 
2003- Druga wojna w Zatoce Perskiej 
2001- początek wojny w Afganistanie 
Pozdrawiamy, Teresa Kurpas & Paweł Więcek 

7 maja 8c  
Autonomia Palestyńska 
Dzień dobry. Pozostajemy w tematyce 
bliskowschodniej. Trochę to powtórzenie, a 
kilka elementów jest nowe Wejdź na 
www.kahoot.it i wpisz PIN 06154865 lub kliknij 
tutaj . Wykonaj też zadanie- link tutaj. Dopisz do 
poprzedniej lekcji: 
W 1993 doszło do porozumienia OWP z 
Izraelem, które dotyczyło utworzenia Autonomii 
Palestyńskiej 
Pozdrawiamy, Teresa Kurpas & Paweł Więcek 

8 maja 8b  
Autonomia Palestyńska 
Dzień dobry. Pozostajemy w tematyce 
bliskowschodniej. Trochę to powtórzenie, a 
kilka elementów jest nowe Wejdź na 
www.kahoot.it i wpisz PIN 0433693 lub kliknij 
tutaj . Wykonaj też zadanie- link tutaj. Dopisz do 
poprzedniej lekcji: 
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W 1993 doszło do porozumienia OWP z 
Izraelem, które dotyczyło utworzenia Autonomii 
Palestyńskiej 
Pozdrawiam, Paweł Więcek 

11 maja 8b  
Dzień dobry. Przenosimy się do Europy, a 
dokładnie na Półwysep Bałkański. 
Wejdź na www.kahoot.it wpisz PIN 01212772 

lub wejdź tutaj 
Temat: Wojny w byłej Jugosławii. 
Zapisz notatkę: 
W latach 1991-1999 w byłej Jugosławii dochodzi 
do serii okrutnych wojen. Państwo to dzieli się 
na 6 państw.  
Pozdrawiam, Paweł Więcek 

12 maja 8a  
Autonomia Palestyńska 
Dzień dobry. Pozostajemy w tematyce 
bliskowschodniej. Trochę to powtórzenie, a 
kilka elementów jest nowe Wejdź na 
www.kahoot.it i wpisz PIN 03615780lub kliknij 
tutaj . Wykonaj też zadanie- link tutaj. Dopisz do 
poprzedniej lekcji: 
W 1993 doszło do porozumienia OWP z 
Izraelem, które dotyczyło utworzenia Autonomii 
Palestyńskiej 
Pozdrawiam, Paweł Więcek 

13 maja 8a Dzień dobry. Przenosimy się do Europy, a 
dokładnie na Półwysep Bałkański. 
Wejdź na www.kahoot.it wpisz PIN 06324638 

lub wejdź tutaj 
Temat: Wojny w byłej Jugosławii. 
Zapisz notatkę: 
W latach 1991-1999 w byłej Jugosławii dochodzi 
do serii okrutnych wojen. Państwo to dzieli się 
na 6 państw.  
Pozdrawiam, Paweł Więcek 

13 maja 8c środa Dzień dobry. Przenosimy się do Europy, a 
dokładnie na Półwysep Bałkański. 
Wejdź na www.kahoot.it wpisz PIN 05377156 

lub wejdź tutaj 
Temat: Wojny w byłej Jugosławii. 
Zapisz notatkę: 
W latach 1991-1999 w byłej Jugosławii dochodzi 
do serii okrutnych wojen. Państwo to dzieli się 
na 6 państw.  
Pozdrawiamy, Paweł Więcek & Teresa Kurpas 

14 maja 8c czwartek  
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Dzień dobry. Dziś mniej nowego materiału, a 
więcej pytań. W związku z tym postaraj się 
odpowiedzieć na pytania jak najlepiej!  
Wejdź na www.kahoot.it wpisz PIN 01561430 

lub wejdź tutaj 
Pozdrawiamy, Paweł Więcek & Teresa Kurpas. 
 

15 maja 8b piątek  
Dzień dobry. Dziś mniej nowego materiału, a 
więcej pytań. W związku z tym postaraj się 
odpowiedzieć na pytania jak najlepiej!  
Wejdź na www.kahoot.it wpisz PIN 07196696 

lub wejdź tutaj 
Pozdrawiam, Paweł Więcek  
 
 
 

18 maja 8b poniedziałek Dzień dobry. Ominęliśmy sobie temat dotyczący 
Unii Europejskiej, ale został on zrealizowany na 
WOSie.   
Wejdź na www.kahoot.it wpisz PIN 02818926 

lub wejdź tutaj 
 
Temat: Dzisiejszy świat. 
Pierwsza rewolucja przemysłowa- II połowa 
XVIII wieku- Wlk Bryt. (maszyna parowa J.Watt) 
Druga rewolucja przemysłowa 1870-1914 
(żarówka, telefon, samochód) 
Pozdrawiam, Paweł Więcek 
 

19 maja 8a wtorek Dzień dobry. Dziś mniej nowego materiału, a 
więcej pytań. W związku z tym postaraj się 
odpowiedzieć na pytania jak najlepiej!  
Wejdź na www.kahoot.it wpisz PIN 02152078 

lub wejdź tutaj 
Pozdrawiam, Paweł Więcek  
 

20 maja 8a środa Dzień dobry. Ominęliśmy sobie temat dotyczący 
Unii Europejskiej, ale został on zrealizowany na 
WOSie.   
Wejdź na www.kahoot.it wpisz PIN 06202325 

lub wejdź tutaj 
 
Temat: Dzisiejszy świat. 
Pierwsza rewolucja przemysłowa- II połowa 
XVIII wieku- Wlk. Bryt. (maszyna parowa J.Watt) 
Druga rewolucja przemysłowa 1870-1914 
(żarówka, telefon, samochód) 
Pozdrawiam, Paweł Więcek 
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20 maja 8c środa Dzień dobry. Ominęliśmy sobie temat dotyczący 
Unii Europejskiej, ale został on zrealizowany na 
WOSie.   
Wejdź na www.kahoot.it wpisz PIN 0228893 

lub wejdź tutaj 
 
Temat: Dzisiejszy świat. 
Pierwsza rewolucja przemysłowa- II połowa 
XVIII wieku- Wlk. Bryt. (maszyna parowa J.Watt) 
Druga rewolucja przemysłowa 1870-1914 
(żarówka, telefon, samochód) 
Pozdrawiamy Teresa Kurpas & Paweł Więcek 
 

21 maja 8c czwartek  Temat: Dzisiejszy świat. Cz.2 
 
Dzień dobry. Dziś kontynuacja zmian 
zachodzących w dzisiejszym świecie.  
Wejdź na Wejdź na www.kahoot.it wpisz PIN 
06100966 lub wejdź tutaj 
 
Dopisz do notatki: 
Trzecia rewolucja przemysłowa- po II w.św.  
Telewizja, tworzywa sztuczne, komputery 
Czwarta rewolucja przemysłowa (wyróżniana 
przez niektórych) Internet, telefony 
komórkowe, roboty) 
 
Pozdrawiam, Paweł Więcek 
 

22 maja 8b piątek Dzień dobry. Dziś kontynuacja zmian 
zachodzących w dzisiejszym świecie.  
Wejdź na Wejdź na www.kahoot.it wpisz PIN 
06100966 lub wejdź tutaj 
 
Dopisz do notatki: 
Trzecia rewolucja przemysłowa- po II w.św.  
Telewizja, tworzywa sztuczne, komputery 
Czwarta rewolucja przemysłowa (wyróżniana 
przez niektórych) Internet, telefony 
komórkowe, roboty) 
 
Pozdrawiam, Paweł Więcek 
 

25 maja 8b  
Dzień dobry. Dziś o konfliktach na świecie.  
Wejdź na Wejdź na www.kahoot.it wpisz PIN 
08574703 lub wejdź tutaj 
 
Temat: Konflikty na świecie. 
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Po II wojnie światowej toczyło się i toczy nadal 
wiele konfliktów lokalnych.  
Pozdrawiam, Paweł Więcek 
 

26 maja 8a Temat: Dzisiejszy świat. Cz.2 
 
Dzień dobry. Dziś kontynuacja zmian 
zachodzących w dzisiejszym świecie.  
Wejdź na Wejdź na www.kahoot.it wpisz PIN 
0779202 lub wejdź tutaj 
 
Dopisz do notatki: 
Trzecia rewolucja przemysłowa- po II w.św.  
Telewizja, tworzywa sztuczne, komputery 
Czwarta rewolucja przemysłowa (wyróżniana 
przez niektórych) Internet, telefony 
komórkowe, roboty) 
 
Pozdrawiam, Paweł Więcek 
 

27 maja 8c Temat: Globalizacja 
 
Dzień dobry. Dziś o tym, jak to się stało, że jadąc 
do Chin możemy wejść do restauracji i zamówić 
coś „bezpiecznego” bez znajomości języka.  
Wejdź na Wejdź na www.kahoot.it wpisz PIN 
08745925 lub wejdź tutaj 
Temat lekcji- Globalizacja 
Globalizacja to rosnąca współzależność państw, 
społeczeństw, gospodarki i kultury. Przebiega 
na płaszczyźnie ekonomicznej, politycznej, 
kulturowej. 
Pozdrawiamy, Paweł Więcek & Teresa Kurpas 
 

27 maja 8a Temat: Globalizacja 
 
Dzień dobry. Dziś o tym, jak to się stało, że jadąc 
do Chin możemy wejść do restauracji i zamówić 
coś „bezpiecznego” bez znajomości języka.  
Wejdź na Wejdź na www.kahoot.it wpisz PIN 
08745925 lub wejdź tutaj 
Temat lekcji- Globalizacja 
Globalizacja to rosnąca współzależność państw, 
społeczeństw, gospodarki i kultury. Przebiega 
na płaszczyźnie ekonomicznej, politycznej, 
kulturowej. 
Pozdrawiam, Paweł Więcek 
 

 Temat: Globalizacja 
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Dzień dobry. Dziś o tym, jak to się stało, że jadąc 
do Chin możemy wejść do restauracji i zamówić 
coś „bezpiecznego” bez znajomości języka.  
Wejdź na Wejdź na www.kahoot.it wpisz PIN 
06100966 lub wejdź tutaj 
Temat lekcji- Globalizacja 
Globalizacja to rosnąca współzależność państw, 
społeczeństw, gospodarki i kultury. Przebiega 
na płaszczyźnie ekonomicznej, politycznej, 
kulturowej. 
Pozdrawiam, Paweł Więcek 
 

8c 28 maja  Temat: Początki polskiej demokracji. 
 
Dzień dobry. Wracamy do kraju po okrągłym 
stole. Trudno powiedzieć, czy to historia. Dla 
was tak, a dla Waszych rodziców i mnie po 
prostu wspomnienia.  
  
Wejdź na Wejdź na www.kahoot.it wpisz PIN 
050437 lub wejdź tutaj 
Temat lekcji- Początki polskiej demokracji. 
 
W celu odejścia od gospodarki centralnie 
planowanej i wprowadzeniu gospodarki 
wolnorynkowej wprowadzono plan 
przygotowany przez Leszka Balcerowicza.  Plan z 
jednej strony zahamował hiperinflację z drugiej 
spadły dochody społeczeństwa.  
 
Pozdrawiamy, Paweł Więcek & Teresa Kurpas 
 

8b 29 maja Temat: Globalizacja 
 
Dzień dobry. Dziś o tym, jak to się stało, że jadąc 
do Chin możemy wejść do restauracji i zamówić 
coś „bezpiecznego” bez znajomości języka.  
Wejdź na Wejdź na www.kahoot.it wpisz PIN 
08864508 lub wejdź tutaj 
Temat lekcji- Globalizacja 
Globalizacja to rosnąca współzależność państw, 
społeczeństw, gospodarki i kultury. Przebiega 
na płaszczyźnie ekonomicznej, politycznej, 
kulturowej. 
Pozdrawiam, Paweł Więcek 
 
Temat na historii miał być robiony, ale teraz jest 
o konfliktach przeniesiony z historii. 

1 czerwca 8b Dzień dobry.  
Dziś trochę inaczej, bo w końcu Dzień Dziecka. 
 

http://www.kahoot.it/
https://kahoot.it/challenge/0228893?challenge-id=3653aa59-0c03-417c-84a1-cef91f5bc6e4_1589881924209
http://www.kahoot.it/
https://kahoot.it/challenge/050437?challenge-id=3653aa59-0c03-417c-84a1-cef91f5bc6e4_1590587576666
http://www.kahoot.it/
https://kahoot.it/challenge/08864508?challenge-id=3653aa59-0c03-417c-84a1-cef91f5bc6e4_1590672731276


 
 
www.kahoot.it i wpisz PIN 04270564 lub kliknij 
tutaj 
 
Drugie ćwiczonko to twarze, które chyba znacie: 
https://wordwall.net/play/2676/192/785  
 Jeśli chcesz, to możesz sobie trochę powtórzyć 
historię na wesoło. Szacowany czas- 10 minut! 
Pozdrawiamy serdecznie- Paweł Więcek& Teres 
Kurpas 

2 czerwca 8a Temat: Początki polskiej demokracji. 
 
Dzień dobry. Wracamy do kraju po okrągłym 
stole. Trudno powiedzieć, czy to historia. Dla 
was tak, a dla Waszych rodziców i mnie po 
prostu wspomnienia.  
  
Wejdź na Wejdź na www.kahoot.it wpisz PIN 
08367815 lub wejdź tutaj 
Temat lekcji- Początki polskiej demokracji. 
 
W celu odejścia od gospodarki centralnie 
planowanej i wprowadzeniu gospodarki 
wolnorynkowej wprowadzono plan 
przygotowany przez Leszka Balcerowicza.  Plan z 
jednej strony zahamował hiperinflację z drugiej 
spadły dochody społeczeństwa.  
 
Pozdrawiam, Paweł Więcek 
 

3 czerwca 8a Temat: Początki polskiej demokracji cz.2. 
 
Dzień dobry. Wracamy do kraju po okrągłym 
stole.  
 Mamy czerwiec, więc już troszkę luźniej…  
Wejdź na Wejdź na www.kahoot.it wpisz PIN 
08494468 lub wejdź tutaj 
Temat lekcji- Początki polskiej demokracji. 
 
 
Pozdrawiam, Paweł Więcek 
 

3 czerwca 8c Temat: Początki polskiej demokracji cz.2. 
 
Dzień dobry. Wracamy do kraju po okrągłym 
stole.  
 Mamy czerwiec, więc już troszkę luźniej…  
Wejdź na Wejdź na www.kahoot.it wpisz PIN 
0552854 lub wejdź tutaj 
Temat lekcji- Początki polskiej demokracji. 

http://www.kahoot.it/
https://kahoot.it/challenge/03324794?challenge-id=3653aa59-0c03-417c-84a1-cef91f5bc6e4_1590673376942
https://wordwall.net/play/2676/192/785
http://www.kahoot.it/
https://kahoot.it/challenge/08367815?challenge-id=3653aa59-0c03-417c-84a1-cef91f5bc6e4_1590998251328
http://www.kahoot.it/
https://kahoot.it/challenge/08367815?challenge-id=3653aa59-0c03-417c-84a1-cef91f5bc6e4_1590998251328
http://www.kahoot.it/
https://kahoot.it/challenge/0552854?challenge-id=3653aa59-0c03-417c-84a1-cef91f5bc6e4_1591103440908


 
 
Pozdrawiamy, Teresa Kurpas, Paweł Więcek 
 

  

4 czerwca 8c  
Dzień dobry.  
 
Kończy się powoli rok szkolny, kończy się 
program, kończy się też podręcznik- zostały 
prawie ostatnie strony. 
 
Dziś minikartkówka z ostatnich tematów, więc 
jest szansa na zdobycie oceny. 
 
Wejdź na www.kahoot.it wpisz PIN 08039800 

lub wejdź tutaj 
 
Potem będziemy powtarzać te wiadomości, 
które poznaliście nieco wcześniej. 
 
Pozdrawiamy, Teresa Kurpas, Paweł Więcek 
 

5 czerwca 8b Temat: Początki polskiej demokracji cz.2. 
 
Dzień dobry. Wracamy do kraju po okrągłym 
stole.  
 Mamy czerwiec, więc już troszkę luźniej…  
Wejdź na Wejdź na www.kahoot.it wpisz PIN 
01956196 lub wejdź tutaj 
Temat lekcji- Początki polskiej demokracji. 
 
 
Pozdrawiam, Paweł Więcek 
 

 

 

http://www.kahoot.it/
https://kahoot.it/challenge/08039800?challenge-id=3653aa59-0c03-417c-84a1-cef91f5bc6e4_1591279943669
http://www.kahoot.it/
https://kahoot.it/challenge/01956196?challenge-id=3653aa59-0c03-417c-84a1-cef91f5bc6e4_1591266963106

