
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA 
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
WYDZIAŁ WSPOMAGANIA 
PRACY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
OPRAC. EWA BIŃKIEWICZ

29 poz.

JÓZEF PIŁSUDSKI
(1867-1935)

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELI 
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SCENARIUSZE ZAJĘĆ, PROPOZYCJE METODYCZNE

Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek : projekt edukacyjny zrealizowany przez Szkolny 
Klub Historyczny w Szkole Podstawowej w Kamionce Małej. [dostęp: 12 czerwca 2017]. Dostępny 
w:  https://spkamionka.edupage.org/files/Dal_Polsce_wolnosc__granice__moc_i.pdf

DASZCZUK Anna : Scenariusz zajęć z edukacji patriotycznej "Śladami Józefa Piłsudskiego" 
przeprowadzonych w oddziale 6 – latków. [dostęp: 12 czerwca 2017]. Dostępny w: 
http://www.edukacja.edux.pl/p-33645-scenariusz-zajec-z-edukacji-patriotycznej.php

JAKUBOWSKA Krystyna : Józef Piłsudski wielkim marszałkiem : [scenariusz zajęć dla uczniów 
klas I-III szkoły podstawowej]. [dostęp: 12 czerwca 2017]. Dostępny w:  
http://static.scholaris.pl/resource_imp/112/112431/PLIKI_1/scenariusz_6_-
_Jozef_Pilsudski_wielkim_marszalkiem.pdf

Józef Piłsudski – Polski George Washington : [propozycja metodyczna]. [dostęp: 12 czerwca 2017]. 
Dostępny w:  http://poznajhistorie.org/exhibits/show/pilsudskiwashington/scenariusz-lekcji

MACHETA-KORNAŚ Izabela : Testament po... Józefie Piłsudskim : (propozycja metodyczna dla klasy VI) / 
// Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2004/2005, nr 2, s. 73-78

MAJDANIK Monika : Niepodległa i Legiony Polskie Józefa Piłsudskiego : (gra dydaktyczna)// Wszystko 
dla Szkoły. – 2012, nr 5, s. 7-8

POLENCEUSZ Teresa : Roman Dmowski i Józef Piłsudski w dziejach państwa polskiego  – 
sukcesy i porażki : [scenariusz zajęć dla III klasy LO]. [dostęp: 12 czerwca 2017]. Dostępny w: 
http://www.interklasa.pl/portal/index/stronymainSP=subjectpages&mainSRV=historia&methid=8686849
3&page=article&article_id=321616

SŁAWIŃSKA Agnieszka : Scenariusz autorski do projektu edukacyjnego „Lekcja z Legionów!” : 
[dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej]. [dostęp: 12 czerwca 2017]. Dostępny w: 
http://www.wodnskierniewice.eu/images/pliki/wmo/37/08_legiony_sp.pdf

SŁAWIŃSKA Agnieszka : Scenariusz autorski do projektu edukacyjnego „Lekcja z Legionów!” : 
[dla uczniów kl. III gimnazjum].  [dostęp: 12 czerwca 2017]. Dostępny w: 
podstawowej].http://www.wodnskierniewice.eu/images/pliki/wmo/37/09_legiony_gim.pdf

WRÓBLEWSKA Alicja : Marszałek Józef Piłsudski – patron naszej szkoły : scenariusz lekcji 
bibliotecznej dla uczniów kl. IV-VI. [dostęp: 12 czerwca 2017]. Dostępny w: 
http://www.edukacja.edux.pl/p-7769-marszalek-jozef-pilsudski-patron-naszej.php

MATERIAŁY REPERTUAROWE

JACHIMCZAK, Barbara Wanda :  ''Ja wiem, com dla Polski uczynił'' – Józef Piłsudski : montaż słowno-
muzyczny // Biblioteka w Szkole. – 1992, nr 7/8, s. 5-7

KOWALCZYKÓWNA Jolanta : Józefowi Piłsudskiemu w hołdzie na 125-lecie urodzin (5 XII 1867 - 12 V 
1935) : wybór wierszy // Biblioteka w Szkole – 1992, nr 10, s. 10-11
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PELKA Witold : Kopyta i silniki : scenariusz spektaklu o Marszałku Józefie Piłsudskim : [dla uczniów 
gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych] // Biblioteka w szkole. – 2017, nr 1, s. 34-37

TESTY, QUIZY, KONKURSY
 
II Konkurs wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim [dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych] 
pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty : [regulamin oraz zestaw pytań 
otwartych do pobrania]. http://bs2.lublin.eu/index.php/2-uncategorised/725-konkurs-o-j-pilsudskim

Józef Piłsudski – konkurs na małą formę komiksową : regulamin / Dom Literatury w Łodzi. 
http://alejakomiksu.com/nowosci/24146/Jozef-Pilsudski-konkurs-na-mala-forme-komiksowa/

Józef Piłsudski : [quiz -zestaw pytań]. [dostęp: 12 czerwca 2017]. Dostępny w:  
http://www.marszalek2009.republika.pl/QuizPilsudski.htm

Józef Piłsudski : [test – zestaw pytań].  http://www.megatest.pl/test,357,Jozef-Pilsudski

„Józef PIŁSUDSKI – CZŁOWIEK CZYNU I LEGENDY” : VI EDYCJA : KONKURS WIEDZY : 
[regulamin]. http://www.podhorce.szkolna.net/pliki/plik/powiatowykonkurswiedzy2017-1494256550.PDF

Józef Piłsudski – od rewolucjonisty do męża stanu : konkurs historyczny [zestaw pytań 
konkursowych] / Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 
Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim http://www.ihpt.pl/konkurs/Jozef_Pilsudski.pdf

Józef Piłsudski : życie wielkiego wodza : [test wiedzy]. [dostęp: 12 czerwca 2017]. Dostępny w:  
http://testwiedzy.pl/test/8812/jozef-pilsudski.html

Józef Piłsudski i jego czasy : szkolny konkurs historyczny : regulamin. 
http://www.sp162.pl/wielki-test-z-historii-o-jozefie-pilsudskim/

KISEŁYCZKA Iwona : "Józef Piłsudski – wódz i polityk" : konkurs historyczny [zestaw pytań – 
dla klas IV-VI szkoły podstawowej]. http://www.edukacja.edux.pl/p-11929-jozef-pilsudski-wodz-i-
polityk-konkurs.php

Materiały i testy. [dostęp: 12 czerwca 2017]. Dostępny w: 
http://testwiedzy.muzeumpilsudski.pl/materialy-i-testy

I Tarnowski Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim : [regulamin]. 
http://edunet.tarnow.pl/res/edunet_portal/portalbu/aktual_2014/i_tarnowski_konkurs_wiedzy_o_j._pi_s
udskim_2014___regulamin.pdf

Powiatowy konkurs historyczny „Józef Piłsudski i jego czasy” : [dla uczniów gimnazjum] : 
regulamin.  http://www.moszczanica.pl/pliki/Dni%20Otwarte%202015/Powiatowy%20konkurs
%20hist2015.pdf

Regulamin konkursu ,,..byście wyrośli na wolnych ludzi” – współczesny polski patriotyzm z 
dedykacją dla Marszałka Piłsudskiego w przeddzień stulecia niepodległości : [dla uczniów 
gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych. 
http://warecka.edu.pl/sites/default/files/konkursy/regulamin_Pi%C5%82sudski_2017.pdf

Regulamin XV Szkolnego Konkursu Historycznego pn. „Józef Piłsudski – człowiek czynu 
i legendy”: [dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych]. 
http://www.zsckr.okszow.edu.pl/patron_konkurs/konkurs_patron_2017.pdf

Test o Józefie Piłsudskim. [dostęp: 12 czerwca 2017]. Dostępny w: http://samequizy.pl/test-o-jozefie-
pilsudskim/

Życie i czyny Marszałka Józefa Piłsudskiego : [test wiedzy – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych].
http://www.zsg.bialystok.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=288&Itemid=21
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ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE
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