Historia – szkoła podstawowa
Strona zawiera materiały dla szkół podstawowych – starożytność , średniowiecze i
nowożytność: omówienie tematów i zadania
https://epodreczniki.pl/b/wspolnahistoria/P144ilh64
Starożytność- pismo
https://epodreczniki.pl/a/pismo---wielki-wynalazek-czlowieka/DWeQvvQ5n
Starożytne cywilizacje- Mezopotamia
https://epodreczniki.pl/a/mezopotamia---kraina-miedzy-eufratem-a-tygrysem/DssihzVxi
Starożytne cywilizacje- Egipt
https://epodreczniki.pl/a/egipt---panstwo-nad-nilem/D15Dr5dBB
Demokratyczne Ateny
https://epodreczniki.pl/a/demokratyczne-ateny/D4xMyBA12
Wierzenia Greków- bogowie i herosi
https://epodreczniki.pl/a/przeszlosc-mityczna---swiat-bogow-i-herosow/DgnHR8fgF
Grecja- teatr, igrzyska olimpijskie i filozofia
https://epodreczniki.pl/a/o-greckim-teatrze-igrzyskach-olimpijskich-i-filozofii/DWkLahC5h
Starożytny Rzym- początki, położenie, ustrój
https://epodreczniki.pl/a/rzym---od-osady-do-imperium/DKnmjFhvJ
Osiągnięcia starożytnych Rzymian
https://epodreczniki.pl/a/osiagniecia-starozytnych-rzymian/DTrpCHFam
Narodziny chrześcijaństwa
https://epodreczniki.pl/a/narodziny-chrzescijanstwa/DXdjx6LCb
Legendarne początki Polski
https://epodreczniki.pl/a/legendarne-poczatki-polski/D14mBeLpA
Początki państwa polskiego
https://epodreczniki.pl/a/mieszko-i---poczatki-panstwa-polskiego/DsBuZoaw7
Mieszko I- chrzest , początki państwa polskiego
https://epodreczniki.pl/a/mieszko-i---poczatki-panstwa-polskiego/DsBuZoaw7
Bolesław Chrobry- pierwszy król Polski
https://epodreczniki.pl/a/boleslaw-chrobry---pierwszy-krol-polski/Dx1Usn8MO
Rycerz- kim był, jego obowiązki
https://epodreczniki.pl/a/ludzie-miecza---rycerze/DYf5hc4Ye
Mnisi – czym się zajmowali, ich życie w klasztorze
https://epodreczniki.pl/a/ludzie-modlitwy---mnisi/D1F6ZXkWb

Historia - pojęcie, czym zajmuje się historyk, źródła historyczne
https://epodreczniki.pl/a/spotkanie-z-historia/DNuJHKTwX
Czas i mapa w historii
https://epodreczniki.pl/a/czas-i-mapa-w-historii/DoQBzgn2D
Polska dawniej i dziś - moje miasto, kraj
https://epodreczniki.pl/a/moje-miejsce-na-ziemi/DQDLFg0Gq
Średniowieczne miasta
https://epodreczniki.pl/a/sredniowieczne-miasto/DU57LYX8Q
Mieszkańcy średniowiecznego miasta
https://epodreczniki.pl/a/sredniowieczne-miasto/DU57LYX8Q
Wieś w średniowieczu
https://epodreczniki.pl/a/wies-w-sredniowieczu/Dfzl0z4jY
Rozbicie dzielnicowe
https://epodreczniki.pl/a/polska-po-smierci-boleslawa-chrobrego/D6GxGe4Jq
Czasy panowania Kazimierza Wielkiego
https://epodreczniki.pl/a/od-polski-drewnianej-do-murowanej---rzady-kazimierzawielkiego/DlMRHznjV
Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego
https://epodreczniki.pl/a/polityka-zagraniczna-kazimierza-wielkiego/DTjDpPDKB
Jadwiga Andegaweńska na polskim tronie
https://epodreczniki.pl/a/jadwiga-andegawenska-na-polskim-tronie/DOWM7Wk4z
Unia Polski i Litwy
https://epodreczniki.pl/a/jadwiga-i-jagiello---unia-polski-i-litwy/DIosbWXu5
Wielka wojna z Krzyżakami
https://epodreczniki.pl/a/wielka-wojna-z-krzyzakami/DtOA2Wlvb
Świat przed wielkimi odkryciami geograficznymi
https://epodreczniki.pl/a/swiat-przed-wielkimi-odkryciami-geograficznymi/D6IbWrKGm
Wielkie odkrycia geograficzne
https://epodreczniki.pl/a/wielkie-odkrycia-geograficzne/DDKT9XZpB
Skutki odkryć geograficznych
https://epodreczniki.pl/a/skutki-wielkich-odkryc-geograficznych/D9aHmev8M
Renesans w Europie
https://epodreczniki.pl/a/renesans-w-europie/Dbv5HPhr2
Mikołaj Kopernik – człowiek renesansu

https://epodreczniki.pl/a/mikolaj-kopernik---czlowiek-renesansu/D11Ft5XjJ
Dynastia Jagiellonów
https://epodreczniki.pl/a/na-renesansowym-dworze-jagiellonow/D1DA0PTpJ
Demokracja szlachecka
https://epodreczniki.pl/a/demokracja-szlachecka/DPs7vieSX
Polska spichlerzem Europy – gospodarka polska w XV-XVI w
https://epodreczniki.pl/a/polska-spichlerzem-europy/DDM6Xov3Q
Rzeczpospolita Obojga Narodów
https://epodreczniki.pl/a/rzeczpospolita-obojga-narodow/DYdm5PNSD
Pierwsza wolna elekcja
https://epodreczniki.pl/a/pierwsze-wolne-elekcje/DebDrgv4u
Potop szwedzki
https://epodreczniki.pl/a/potop-szwedzki/DFp0KTsJQ
Jan III Sobieski pod Wiedniem, wojna z Turcją
https://epodreczniki.pl/a/jan-iii-sobieski-pod-wiedniem/DKv8YVKq9
Reformy i czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego
https://epodreczniki.pl/a/reformy-panstwa-w-czasach-stanislawa-augustaponiatowskiego/Di3e8Z6mH
Powstanie Kościuszkowskie
https://epodreczniki.pl/a/powstanie-kosciuszkowskie/Dvk6GhtFR
Upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów,I, II i III rozbiór Polski
https://epodreczniki.pl/a/upadek-rzeczypospolitej-obojga-narodow/DbVINcjox
Kryzys, reformy i upadek Rzeczpospolitej szlacheckiej
https://epodreczniki.pl/a/kryzys-reformy-i-upadek-rzeczypospolitej-szlacheckiej-lekcjapowtorzeniowa/DgF2u1tDU
Polska pod zaborami
https://epodreczniki.pl/a/robmy-swoje-postawy-polakow-pod-zaborami/DQs0mSM01
Kultura polska w XIX w na emigracji
https://epodreczniki.pl/a/na-paryskim-bruku-i-nie-tylko---kultura-polska-xix-wieku-naemigracji/DuBVWCSTK
Kultura polska pod zaborami
https://epodreczniki.pl/a/a-to-polska-wlasnie---kultura-polska-pod-zaborami/D1ChRT5vx

Wynalazki, wybitni uczeni i ich wynalazki

https://epodreczniki.pl/a/wiek-pary-i-elektrycznosci/DYcBIV1kNWynalazki i ich
zastosowanie
https://epodreczniki.pl/a/czlowiek-i-maszyna/DSQ973SYG
Kolonializm w XIX wieku
https://epodreczniki.pl/a/brzemie-bialego-czlowieka---kolonializm-w-xix-wieku/DAVE7gt4E
Rozwój przemysłu na ziemiach polskich w XIX w
https://epodreczniki.pl/a/ziemie-obiecane---rozwoj-przemyslu-na-ziemiachpolskich/DiVVnTcfw
Świat w XIX w- podsumowanie materiału
https://epodreczniki.pl/a/jak-zmienil-sie-swiat-w-xix-wieku-lekcja-powtorzeniowa/D3fKfGBI
I wojna światowa (początek wojny, przyczyny, jakie państwa wzięły udział)
https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-wielka-dlaczego-swiatowa-wojna-19141918/DdNetKNu2
I wojna światowa a sprawa polska
https://epodreczniki.pl/a/slon-a-sprawa-polska/DLVnSYq5x
Walka o granice II Rzeczypospolitej
https://epodreczniki.pl/a/wiem-gdzie-polska-jest-na-mapie-walka-o-granice-iirzeczypospolitej/Dq4U2UY3D
Sytuacja polityczna II RP
https://epodreczniki.pl/a/czy-tylko-klotnie-i-zamachy-problemy-polityczne-ii-rp/DepB85TrH

Budowa Gdyni i gospodarka II RP
https://epodreczniki.pl/a/budowa-gdyni-i-inne-osiagniecia-gospodarcze-ii-rp/D1Be8hWi4
II Rzeczypospolita- podsumowanie
https://epodreczniki.pl/a/jak-pamietamy-o-ii-rzeczypospolitej-lekcjapowtorzeniowa/DHnPluMQC
Totalitaryzm w międzywojennej Europie
https://epodreczniki.pl/a/w-cieniu-hitlera-i-stalina-totalitaryzmy-w-miedzywojennejeuropie/DsNeXeGpf
Kampania wrześniowa
https://epodreczniki.pl/a/kampania-polska-czyli-wrzesniowa/DN5qBKleT
Polska pod okupacją niemiecką i rosyjską
https://epodreczniki.pl/a/polska-pod-dwiema-okupacjami/D12UBq0jG
Powstanie Warszawskie
https://epodreczniki.pl/a/powstanie-warszawskie/DlrtkeCyV
II wojna światowa na świecie (od Westerplatte do Hiroszimy)

https://epodreczniki.pl/a/od-westerplatte-do-hiroszimy-ii-wojna-swiatowa-naswiecie/DStFncGLg
Sprawa polska w II wojnie światowej
https://epodreczniki.pl/a/w-cieniu-wielkiej-trojki-sprawa-polska-w-ii-wojnieswiatowej/D1TC48r0I
II wojna światowa- podsumowanie
https://epodreczniki.pl/a/ii-wojna-swiatowa---lekcja-powtorzeniowa/DC6DOmxmW
Okrągły Stół, wybory czerwcowe, rząd T. Mazowieckiego
https://epodreczniki.pl/a/co-serwowano-przy-okraglym-stole/D89XSB4ub
Demokracja- program reform
https://epodreczniki.pl/a/demokracja-krok-po-kroku/DDepAKGUL
PRL- podsumowanie tego okresu
https://epodreczniki.pl/a/prl---lekcja-powtorzeniowa/D1C7Pf1Vy
Organy władzy w III Rzeczypospolitej
https://epodreczniki.pl/a/kto-tu-rzadzi-organy-wladzy-w-iii-rp/DwWemVrWb
Prawa i obowiązki obywateli III Rzeczypospolitej
https://epodreczniki.pl/a/co-nam-wolno-a-co-musimy-prawa-i-obowiazki-obywateli-iiirp/D13hMOn2U
III Rzeczypospolita- podsumowanie materiału
https://epodreczniki.pl/a/sprawdz-swoja-wiedze-o-iii-rp---lekcja-powtorzeniowa/DRbgjwFIa
Droga Polski do Unii Europejskiej
https://epodreczniki.pl/a/zjednoczeni-w-roznorodnosci---symbole-ue/DAJuAneQJ
Gry edukacyjne dla klas 4-8 (Józef Piłsudski-odrodzenie państwa polskiego po 1918r,
społeczeństwo i gospodarka II RP, Polska w czasie II wojny światowej, Polska w latach
1946-1956, Polska w latach 1956-1989, Polska w latach 1990- 2018
https://niepodlegla.men.gov.pl/#/
Strona zawiera opracowanie tematów dla szkoły podstawowej, liceum i technikum, quizy
historyczne, materiały źródłowe, słowniczek pojęć historycznych, galerię postaci
historycznych i nazw
https://www.e-historia.com.pl/
Materiały do historii dla klasy V omówienie tematów- początki państwa polskiego do
monarchii stanowej
https://www.e-historia.com.pl/126-szkola-podstawowa-notatki-z-historii-szkolapodstawowa-notaki-historia-szkola-podstawowa-historia-notatki-szkolapodstawowa/historia-notatki-z-historii-dla-szkoly-podstawowej-historia-szkolapodstawowa/klasa-5

Materiały do historii dla klasy VI – od odkryć geograficznych do Księstwa Warszawskiego
https://www.e-historia.com.pl/125-szkola-podstawowa-notatki-z-historii-szkolapodstawowa-notaki-historia-szkola-podstawowa-historia-notatki-szkolapodstawowa/historia-notatki-z-historii-dla-szkoly-podstawowej-historia-szkolapodstawowa/klasa-6
Materiały do historii dla klasy VII – od Kongresu Wiedeńskiego do wybuchu II wojny
światowej
https://www.e-historia.com.pl/73-szkola-podstawowa-notatki-z-historii-szkola-podstawowanotaki-historia-szkola-podstawowa-historia-notatki-szkola-podstawowa/historia-notatki-zhistorii-dla-szkoly-podstawowej-historia-szkola-podstawowa/klasa-7
Materiały do historii dla klasy VIII – od kampanii wrześniowej do czasów współczesnych
https://www.e-historia.com.pl/122-szkola-podstawowa-notatki-z-historii-szkolapodstawowa-notaki-historia-szkola-podstawowa-historia-notatki-szkolapodstawowa/historia-notatki-z-historii-dla-szkoly-podstawowej-historia-szkolapodstawowa/klasa-8
Zawiera materiały dydaktyczne w prowadzeniu lekcji historii dla klas IV
https://gwo.pl/strony/1351/seo_link:materialy-na-lekcje-szkola-podstawowa-klasa-4
Zawiera materiały dydaktyczne w prowadzeniu lekcji historii dla klas V
https://gwo.pl/strony/1352/seo_link:materialy-na-lekcje-szkola-podstawowa-nowa-klasa-5
Zawiera materiały dydaktyczne w prowadzeniu lekcji historii dla klas VI
https://gwo.pl/strony/3180/seo_link:historia-szkola-podstawowa-klasa-6
Zawiera materiały dydaktyczne w prowadzeniu lekcji historii dla klas VII
https://gwo.pl/strony/3048/seo_link:historia-szkola-podstawowa-klasa-7
Zawiera materiały dydaktyczne w prowadzeniu lekcji historii dla klas VIII
https://gwo.pl/strony/3049/seo_link:historia-szkola-podstawowa-klasa-8
Zawiera zbiór tekstów źródłowych dla klas V
https://gwo.pl/historia-zbior-tekstow-zrodlowych-z-cwiczeniami-klasa-5-p4635
Zawiera zbiór tekstów źródłowych dla klas VI
https://gwo.pl/historia-zbior-tekstow-zrodlowych-z-cwiczeniami-klasa-6-p4636
Zawiera zbiór tekstów źródłowych dla klas VII
https://gwo.pl/historia-zbior-tekstow-zrodlowych-z-cwiczeniami-klasa-7-p4637
Zawiera zbiór tekstów źródłowych dla klas VIII (wybrane źródła)
https://gwo.pl/historia-zbior-tekstow-zrodlowych-z-cwiczeniami-klasa-8-p4638
Zawiera mapy historyczne online dla szkół podstawowych
https://mapyonline.gwo.pl/
Wybuch I wojny światowej
https://epodreczniki.pl/a/europa-schodzi-ze-sceny-wybuch-i-wojny-swiatowej/D5UhD5Zun

Sprawa polska w 1917 roku
https://epodreczniki.pl/a/licytacja-sprawa-polska-w-1917-roku/DJ9TxFH3Y
I wojna światowa - technika, przemiany modernizacyjne
https://epodreczniki.pl/a/technika-w-sluzbie-wojny-przemiany-modernizacyjne/DmNtTNctM
Zakończenie I wojny światowej
https://epodreczniki.pl/a/dziwny-koniec-wojny-rok-1918/D2kGoRCL6
Drogi Polaków do odzyskania niepodległości
https://epodreczniki.pl/a/pierwsze-kroki-ku-niepodleglej-wysilek-zbrojny-i-organizacyjnypolakow/DFMAKoVAG
Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do I wojny światowej
https://epodreczniki.pl/a/w-sama-pore-przystapienie-stanow-zjednoczonych-do-i-wojnyswiatowej/D15xXutY2
I wojna światowa-podsumowanie
https://epodreczniki.pl/a/zrozumiec-wielka-wojne-lekcja-powtorzeniowa/DjJvqrpcY
I wojna światowa- zmiany społeczne i ideowe
https://epodreczniki.pl/a/ta-wojna-miala-byc-blyskawiczna-spoleczenstwa-awojna/DcLlkARVv
Rosja w 1917- rewolucja marcowa
https://epodreczniki.pl/a/gwaltowny-koniec-pewnego-swiata-rosja-w-1917-roku/DdF0sajH0
Kolonializm w XIX wieku
https://epodreczniki.pl/a/brzemie-bialego-czlowieka-mity-epoki-kolonialnej/D7MCPrFjU
Konsekwencje kolonializmu
https://epodreczniki.pl/a/blizsze-i-dalsze-konsekwencje-podbojowkolonialnych/D1FxPOWW8
I wojna światowa- działania na froncie zachodnim
https://epodreczniki.pl/a/na-zachodzie-bez-zmian-dzialania-na-froncie-zachodnim-do1916-roku/D98l6BSym
Geneza II wojny światowej
https://epodreczniki.pl/a/geneza-ii-wojny-swiatowej/DKS89HvGq
Sprawa polska w Teheranie, Jałcie, Poczdamie
https://epodreczniki.pl/a/sprawa-polska-w-polityce-wielkiej-trojki/DMHMfdRXd
Sytuacja przed wybuchem II wojny światowej
https://epodreczniki.pl/a/sytuacja-miedzynarodowa-polski-przed-wybuchem-ii-wojnyswiatowej/DrhDIGE4p
Powstanie RFN i NRD

https://epodreczniki.pl/a/dwa-panstwa-niemieckie/DgBpf61By
Przewrót majowy
https://epodreczniki.pl/a/przewrot-majowy-i-jego-konsekwencje/D1Bu1BlSf
Rząd polski na uchodźstwie
https://epodreczniki.pl/a/rzad-polski-na-uchodzstwie/D18tWzRVb
Komisja Edukacji Narodowej
https://epodreczniki.pl/a/komisja-edukacji-narodowej/DfXWv0071
Renesans w Europie
https://epodreczniki.pl/a/nowy-czlowiek/D1DLmSbCf
Wielka Emigracja
https://epodreczniki.pl/a/na-europejskich-salonach-wielka-emigracja/D1F1Lnruf
Solidarność i stan wojenny
https://epodreczniki.pl/a/powstanie-solidarnosci-i-stan-wojenny/DX9vQEMif
Legiony i Księstwo Warszawskie
https://epodreczniki.pl/a/szabla-odbierane-legiony-i-ksiestwo-warszawskie/D2AxO4BLP
Powstanie Warszawskie
https://epodreczniki.pl/a/powstanie-warszawskie/DlrtkeCyV
Liga Narodów- geneza, cele
https://epodreczniki.pl/a/liga-narodow---geneza-i-cele-powolania/DyMlxhLDl
Zmiany społeczne i ustrojowe po II wojnie
https://epodreczniki.pl/a/zmiany-kulturowe-i-spoleczne-po-ii-wojnie-swiatowej/D35mXI00V
Zimna wojna
https://epodreczniki.pl/a/geneza-zimnej-wojny/DXcntwDg3
Jak wygląda warsztat historyka?- scenariusz lekcji dla klasy IV- uczeń wie, jak pracuje
historyk
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/jak-wyglada-wasztat-historyka
Dlaczego flagi mają różne barwy? – scenariusz lekcji dla klasy IV - uczeń zna proces
kształtowania się flagi jako symbolu wyróżniającego poszczególne państwa i organizacje
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/dlaczego-flagi-maja-rozne-barwy
Jak odnaleźć własne korzenie? – scenariusz lekcji dla klasy IV - uczeń potrafi stworzyć
drzewo genealogiczne
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/po-co-mam-szukac-wlasnych-korzeni

Po co nam Konstytucja? – scenariusz lekcji dla klasy IV - uczeń rozumie, dlaczego każdej
społeczności potrzebna jest Konstytucja
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/po-co-nam-konstytucja

