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Historia 
 
 
 
 
 

              Temat: Unia polsko - litewska w XIV w. 

 

              Cel: Poznanie okoliczności zawarcia unii Polski z 

Litwą w XIV w. i jej skutków 

 

Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca z podręcznikiem - 
przeczytać tekst od  s. 208  do s. 210 
2. Obejrzeć mapy i ilustracje oraz przeczytać 
ich opisy na w/w stronach 
3. W zeszycie zapisać: 
-  datę panowania Ludwika Węgierskiego w 
Polsce 
-  datę panowania Jadwigi Andegaweńskiej w 
Polsce jako "króla" Polski 
-  datę i cztery najważniejsze postanowienia 
unii w Krewie z 1385 r. 
-  datę ślubu Władysława Jagiełły z Jadwigą 
4. Obejrzeć mapę pt. Polska i Litwa w latach 
1385 - 1434 
5. Przeczytać poniższy tekst źródłowy - 
fragment unii w Krewie z 1385 r. 

  

„...Wielu cesarzów, królów i różnych książąt pragnęło wejść 

w stałe stosunki pokrewieństwa z tymże wielkim księciem 
litewskim; lecz Bóg wszechmogący zachował to dla osoby 

waszej królewskiej mości. Przeto, najjaśniejsza pani, spełnij 

to zbawienne polecenie, przyjmij wielkiego księcia Jagiełłę 
za syna i oddaj mu w małżeństwo najukochańszą córkę 

swoją, Jadwigę, królowę polską. (...) Nim zaś to, o czem 

mowa, do końca stosownego dojdzie, wielki książę Jagiełło 
ze wszystkimi swoimi braćmi, jeszcze nie ochrzczonymi, 

tudzież z krewnymi, ze szlachtą, ziemianami większymi i 

mniejszymi, w ziemiach jego zamieszkałymi, chce, życzy i 
pragnie przyjąć wiarę katolicką świętego Rzymskiego 

Kościoła. 

Na oczywistość i moc tego, obiecuje wielki książę Jagiełło 

złożyć i wydać wszystkie swoje skarby dla odzyskania utrat, 

które poniosły tak Polska jak Litwa, jeżeli tylko królowa 

węgierska córkę swoją, Jadwigę, królowę polską, ślubem 

małżeńskim z nim skojarzy. (...) Tenże wielki książę Jagiełło 

obiecuje i zaręcza własnym kosztem i staraniem przywrócić 

królestwu polskiemu wszystkie kraje, przez kogokolwiek 

oderwane od niego i zabrane. Tenże wielki książę Jagiełło 

 
 
 
 
 
 



obiecuje wrócić pierwotną wolność wszystkim 

chrześcijanom, zwłaszcza ludziom obojej płci, z ziemi 

polskiej, obyczajem wojennym zabranym i przesiedlonym, a 

to tak, że każdy lub każda będzie się mógł udać tam, gdzie 

będzie chciał. Nareszcie tenże wielki książę Jagiełło obiecuje 

ziemie swoje litewskie i ruskie na wieczne czasy do korony 

Królestwa Polskiego przyłączyć”. 

 

2.  22.05. 
2020 r. 
 

Religia Temat: Święty Franciszek pokazuje mi, jak szczęśliwa 
jest droga błogosławieństw.                                                          
Cel: Ukazanie św. Franciszka jako wzoru do 
radykalnego naśladowania Jezusa (człowieka ośmiu 
błogosławieństw)                                                         
Polecenie dla uczniów:                                          

  1. Proszę  otworzyć podręcznik na str.168     i pobrać ze 

strony szkoły materiały do lekcji.                                                                      

2. Na dzisiejszej katechezie zastanowimy się, jaką drogą 

należy iść, aby osiągnąć  w życiu szczęście. Każdy człowiek 

chce być szczęśliwy, ale nie jest to takie łatwe. Dzisiaj 

dowiesz się ,co pomaga osiągnąć szczęście.                                                               

3. Przeczytaj tekst ze stron: 168-169                        

4. Proszę przepisać do zeszytu temat lekcji oraz notatkę: 

Franciszek Bernardone urodził się w Asyżu w 1182 roku. Był 

synem bogatego  kupca. Po ciężkich doświadczeniach na 

wojnie przeżywa nawrócenie duchowe. Porzuca 

dotychczasowy hulaszczy styl życia, by naśladować ubogiego 

Jezusa. Jego świętość cechuje radykalne pójście za Jezusem 

drogą ośmiu błogosławieństw. Jego styl życia przyjęło wielu 

młodych ludzi. Tworzy zakon istniejący do dziś (oo. 

Franciszkanów). Odznaczał się  wielką miłością do przyrody, 

dlatego papież Jan Paweł II ustanowił go patronem 

ekologów. 

 

3.  22.05. 
2020 r. 
 

J.polski (dwie jednostki lekcyjne) 

Temat: W jakich okolicznościach to się stało? – poznajemy 

okolicznik.  

Cele: doskonalenie umiejętności rozpoznawania części 

zdania.  

a. W podręczniku na str. 297 znajduje się definicja 

pojęcia okolicznik. Przeczytaj w „Zapamiętaj!” i 

wynotuj w zeszycie, co to jest okolicznik i na 

jakie pytania odpowiada.  

b. Wykonaj w zeszycie zad. 3 str. 298.  

c. W miarę swoich możliwości wykonaj zadania z 

zeszytu ćwiczeń od str. 169 do str. 172. Masz na 

to dwie godziny lekcyjne.  

 

 

 

4. 22.05. 
 
2020 r. 
 

Matematyka Temat: Pole prostokąta i kwadratu. Jednostki pola. 

Cel lekcji:  obliczanie pola kwadratu i prostokąta, zamiana 

jednostek 

Polecenia dla ucznia: 

1.Obejrzyj wideo lekcję  

https://youtu.be/yVG2uLeJwNc 

i wykonaj zadania w niej zawarte 

2. Rozwiązywanie wybranych zadań ze strony 224-227 

3.Zadanie do wykonania po lekcji: 

a)1,2/225 -dla wszystkich 

Praca na platformie discord. 

 

5. 22.05. 
2020 r. 
 

Wych.fizyczne Temat:  Temat: Doskonalimy grę „W cztery ognie” 

 

 
 

https://youtu.be/yVG2uLeJwNc


Zasady gry:  

Różnica pomiędzy dwoma, a czterema ogniami polega na 
tym , że w czterech ogniach piłka jest rzucona z czterech 
stron, a w dwóch z jednej. Po losowaniu pierwszeństwa 
do gry, prawo rozpoczęcia ma zagrywający stojący za 
linia końcową. Przerzuca on piłkę do swoich 
współzawodników, Ci maja za zadanie trafić graczy 
przeciwnych i ich " zbicie". Trafiony zawodnik nie schodzi 
jednak z boiska tylko ma prawo do zbijania swoich 
rywali. Za każde trafienie przeciwnika przyznawany jest 
jeden punkt. Podstawowe zasady to takie że rzucać wolno 
tylko z powietrza, piłki nie należy trzymać dłużej niż 3 
sekundy, trafionym jest tylko ten gracz, który 
bezpośrednio z rzutu a nie z odbicia od innego zawodnika 
dostał piłka oraz taka, że z piłka można wykonać tylko 3 
kroki, ewentualnie 3 kroki, podskok, 3 kroki i dopiero 
rzut.. Zawodnik trafiony przechodzi na miejsce 
zagrywającego, dlatego tez w zespole grającym na boisku, 
powinna być ciągła cyrkulacja zawodników. Drużyny 
mogą stracić piłkę, gdy znajdzie się ona w rękach 
zagrywającego, spadnie poza pole gry lub też zostanie 
ona przetrzymana przez jednego z zawodników. Można 
jeszcze wyróżnić jedna modyfikację zarówno gry w cztery 
ognie jak i w dwa ognie. Jest to gra polegająca na 
rozdzieleniu graczy do dwóch drużyn, każda z nich ma 
swoja połowę boiska za która nie ma prawa się poruszać . 
Prawo do zbijania ma tylko kapitan, stojący poza swoja 
drużyna za linia tylna boiska. Jego zadaniem jest zbicie 
jak najszybciej wszystkich graczy drużyny przeciwnej. 
Jego drużyna może swobodnie poruszać na terenie boiska 
odsuwając się i w ten sposób ułatwiając rzut zbicia 
przeciwnika. Piłka zbija przeciwnika tylko w 
bezpośrednim rzucie, nie wtedy gdy piłka jest odbita od 
jakiegokolwiek zawodnika. Zbity gracz nie ma prawa 
powrotu na boisko, nie może być także wykupiony. 
Istnieje możliwość dwukrotnej zmiany kapitana. 
Wygrywa ta drużyna która pierwsza zbije przeciwników.  

 

Proszę obejrzeć filmik  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wu3BaOztzcQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wu3BaOztzcQ

