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Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 
 

1. 
 
 
 
 
 

 
24.04. 
2020 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Historia 
 
 
 
 
 

Temat: Podsumowanie wiadomości z 
rozdziału VI "Polska pierwszych Piastów" 
 
Cel: Poznanie najważniejszych wydarzeń, 
postaci i dat z czasów pierwszych Piastów. 
Usystematyzowanie wiedzy, doskonalenie 
umiejętności. 
 
Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca z podręcznikiem - 
przeczytać ćwiczenia powtórzeniowe na s. 190 
2. Wybrać dwa dowolne zadania ze s. 190 i 
wykonać  je pisemnie w zeszycie. 
3. Przeczytać poniższe zadanie powtórzeniowe 
i wykonać do zeszytu według poleceń  

             a) Podane daty uporządkuj chronologicznie i zapisz 

w zeszycie  

             b) Podane postacie historyczne przyporządkuj do 

podanych dat 

             c) nie przepisuj zdań tylko je ponumeruj i dopisz te 

numery do dat i osób.                                                                                                                    

 

 był synem Bolesława Chrobrego i w tym samym roku, 
kiedy przejął władzę koronował się na króla   
   Polski,    

 wygrał długoletnie wojny z Niemcami, zawarł pokój w 
Budziszynie i przyłączył do Polski Milsko,  
   Łużyce i Grody Czerwieńskie,     

 władca ten dzięki poparciu papieża w jego konflikcie z 
cesarzem dostał zgodę na koronację na króla   
   Polski,          

 jako pierwszy w Polsce został ogłoszony świętym, jego 
ciało zostało złożone w katedrze w Gnieźnie 

 ślub z księżniczką czeską i przyjęcie wiary chrześcijańskiej,     

 zjazd w Gnieźnie, skutkiem którego było utworzenie 
metropolii w Gnieźnie i trzech nowych           
    biskupstw w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu.  
 

   966,   1018,   999,    1076,   1025,  1000 

 

   Mieszko II,    Bolesław Chrobry,     Mieszko  I,    Bolesław 

Śmiały,    biskup Wojciech,    

  Bolesław Chrobry i Otton III 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.  24.04. 
2020 r. 
 

Religia Temat: Poznajemy królestwo Boże w 
przypowieściach Pana Jezusa. 

Cel: Ukazanie królestwa Bożego w przypowieściach 

Jezusa.  

Polecenie dla uczniów:                                            

 1. Proszę  otworzyć podręcznik na str.146.                                                                      

2.  Następnie, proszę przeczytać tekst, który znajduje się na 

 



stronach: 146-148.   W Ewangeliach Jezus głosi Dobrą 

Nowinę, która opowiada o Bogu pełnym miłości                     i 

dobroci czekającym  na nas                           w swoim 

Królestwie.                                              

3. Przepisz  do zeszytu temat oraz  tekst z zapamiętaj.                                                        

4. Pomódl się modlitwą ,,Ojcze nasz…’’ 

PROSZĘ PRZESŁAĆ NA MOJEGO MAILA ZDJĘCIE 

UZUPEŁNIONEJ TABELI O TRIDUUM PASCHALNYM. BĘDZIE 

ONA PODSTAWĄ DO WYSTAWIENIA OCENY Z ZADANIA. 

ORAZ  O PRZESŁANIE ZDJĘĆ Z ZESZYTU Z WPISANYM 

TEMATEM         I NOTATKĄ. 

3.  24.04. 
2020 r. 
 

J.polski Temat: Opisujemy pejzaż.  

Cele: kształtowanie wrażliwości na piękno sztuk 

plastycznych.   

a. Otwieramy podręczniki na stronie 260.  

b. Oglądamy reprodukcje obrazów.  

c. Wykonujemy pisemnie zadanie 5.  

d. W miarę możliwości proszę wirtualnie zwiedzić 

Muzeum Narodowe w Krakowie. Adres 

znajdziesz w zadaniu 7.  

 

4. 24.04. 
 
2020 r. 
 

Matematyka Temat: Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem 
własności trapezu. 

Cel lekcji: Umiejętność rozwiązywania zadań z 

wykorzystaniem własności trapezu. 

Polecenia dla ucznia: 

1.Wykonaj zadania 9,10,12/200 

2.Zadania do wykonania po lekcji: 

a)1,2,3/200-dla wszystkich 

b)14/200-dla chętnych. 

Praca na platformie discord. 

 

5. 24.04 
2020 r. 
 

Wych.fizyczne  Polecenia dla uczniów:      

Zachęcam do aktywności fizycznej w domu. 

 Proszę wejść  w link 

 
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-
fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87 

i w miarę możliwości systematycznie wykonywać 
poszczególne ćwiczenia  z zachowaniem podstawowych 
zasad bezpieczeństwa. 

 
 

 

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87

