OMNIBUS - KARTA nr 7

oddać do 18 XII 2015 r.
do p. Krajewskiej s. 104

------------------------------------------------------------

-----------------

imię i nazwisko

klasa

Zbliża się kolejna rocznica zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego,
a przed Tobą zadania dotyczące tego wydarzenia.
1) W wykropkowane miejsca wpisz brakujące informacje.
Wieczorem 26 grudnia …………. r., podróżując z Gdańska do Warszawy, zatrzymał
się w Poznaniu Ignacy Jan …………......………….. Wzdłuż całej trasy jego przejazdu stały tłumy
mieszkańców miasta oświetlając drogę

pochodniami, ponieważ Niemcy wygasili latarnie, aby utrudnić

powitanie. Całe miasto było udekorowane polskimi flagami. Poznaniacy owacyjnie witali wybitnego
polskiego pianistę i polityka, który przemówił do nich z balkonu hotelu Bazar. Dzień później, ……. grudnia
1918

r.,

wybuchło

Powstanie

Wielkopolskie.

Dowódcą

powstania

został

major

Stanisław

…...……………………, a później zastąpił go generał Józef Dowbor – Muśnicki. Walki toczyły się również w
innych częściach Wielkopolski. Przybywało miejscowości wyzwolonych przez siły powstańcze: Kórnik,
Ostrów, Kościan, Wolsztyn. Ciężkie i krwawe boje toczono pod Szubinem, Rynarzewem, Kcynią
i Rawiczem. Nie udało się zdobyć Bydgoszczy, a front nad Notecią miał prawie 400 kilometrów długości.
Ostatecznie Polacy i Niemcy 16 lutego ….………. r. podpisali rozejm w Trewirze. Oficjalnie dopiero 28
czerwca 1919 roku Wielkopolskę przyłączono do Polski.
W powstaniu walczyli też ochotnicy ze Środy Wielkopolskiej i okolic. To właśnie Kompania Średzka
pod dowództwem majora Alfreda ………….......................… zdobyła Dworzec Główny, a następnie fabrykę
Cegielskiego.
2) a) Z dwóch pierwszych zdań tekstu dot. Powstania Wielkopolskiego wypisz wszystkie rzeczowniki własne
i określ w jakich formach przypadków zostały zapisane.
………………………………………………………………………………………………….............................
………………………………………………………………………………………………….............................
………………………………………………………………………………………………….............................
b) W wyrazach - Powstanie Wielkopolskie - zaznacz sylaby, na które przypada akcent wyrazowy.

3) Ile dni trwało powstanie wielkopolskie 1918/1919 od wybuchu do rozejmu w Trewirze? Czy
otrzymana liczba jest liczbą pierwszą czy złożoną? Czy dzieli się przez 3? Zapisz wszystkie obliczenia.

4) W oparciu o zamieszczoną poniżej mapkę konturową Polski uzupełnij zdania, wpisując nazwy kierunków
geograficznych symbolami międzynarodowymi.

Bohater Powstania Wielkopolskiego,
Ignacy Jan podróżując z Gdańska do Poznania
jechał w kierunku ……………………… .
Następnie z Poznania do Warszawy pojechał
w kierunku ……………………. .

5) Podczas walk toczonych w czasie powstania często dochodziło do urazowych uszkodzeń tkanek. Poniżej
przedstawiono opisy różnych typów zranień. Przyporządkuj typ rany do jej charakterystyki.
OTARCIE NASKÓRKA

RANA TŁUCZONA

RANA CIĘTA

RANA SZARPANA

RANA KŁUTA

RANA KĄSANA

CHARAKTERYSTYKA RÓŻNYCH TYPÓW ZRANIEŃ
1

Powstaje przy gwałtownym wyszarpnięciu wbitego zakrzywionego przedmiotu np. haka. Brzegi rany są nierówne.
Często występuje ubytek skóry i głębszych tkanek.

2

Powstaje w wyniku uderzenia tępym narzędziem. Brzegi rany są zgniecione i nierówne.

3

Powstaje w wyniku zranienia ostrym długim przedmiotem. Głębokie rany mogą spowodować rozległe uszkodzenia
wewnętrzne z wystąpieniem krwotoku wewnętrznego.

4

Powstaje w następstwie działania ostrego narzędzia. Brzegi rany są gładkie i równe.

5

Jest to rana zadana zębami ludzi lub zwierząt. Wiąże się z tym duże niebezpieczeństwo zakażenia ze względu na bogatą
florę bakteryjną jamy ustnej.

6

Powstaje najczęściej wskutek działania na skórę twardego, tępego narzędzia, upadku lub uderzenia o twarde, chropowate
podłoże; uszkodzeniu ulega tylko powierzchowna warstwa skóry.

