
Zalecenia dla uczniów klasy Va 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

22.04.2020 

HISTORIA 

Temat: Zjednoczenie Polski 

* przypominam o nadesłaniu zaległych prac ( z historii i plastyki) 

* zwróć uwagę na następujące zagadnienia: 

- którzy książęta podejmowali próby zjednoczenia Polski 

- z kim Władysław Łokietek rywalizował o koronę Polski 

- jakie polskie ziemie zjednoczył Władysław Łokietek 

* przeanalizuj: 

^ tekst źródłowy Jan Długosz o zajęciu Pomorza przez Krzyżaków 

^ mapę: Polska Władysława Łokietka 

* uzupełnij zeszyt ćwiczeń (sprawdzę po powrocie do szkoły) 

* pisemnie wykonaj zadanie: Które wydarzenie jest uważane za symboliczny koniec epoki 
rozbicia dzielnicowego. Termin nadsyłania pracy upływa 27 kwietnia 

* sprawdź swoja wiedzę rozwiązując quiz play i 
fiszki: https://quizizz.com/join/quiz/59c0f856c53c581100449a47/start?studentShare=true 

 

Rozbicie dzielnicowe w Polsce datuje się od 1138 roku, kiedy to po śmierci Bolesława 
Krzywoustego wszedł w życie jego testament. 

XIII wiek w Polsce to ciągłe walki o dzielnicę krakowską, a także między braćmi o poszerzenie 
dzielnic kosztem innych książąt. 

Konrad Mazowiecki w 1226 roku sprowadził do Polski Zakon Krzyżacki, który miał mu pomóc 
w pokonaniu i podbiciu pogańskich Prusów. 

Spór o tron krakowski toczono między książętami przez wiele lat. Przemysł II zdołał przejąć 
władzę nad Pomorzem Gdańskim i przy poparciu duchowieństwa polskiego koronował się na 

https://quizizz.com/join/quiz/59c0f856c53c581100449a47/start?studentShare=true


króla Polski w Gnieźnie w 1295 roku. Zmarł jednak już w 1296 roku, a kolejnym królem 
polskim został Wacław II po skupieniu w swym ręku Małopolski i Wielkopolski i koronacji 
dokonanej w 1300 roku. 

Ostatecznego zjednoczenia ziem polskich dokonał Władysław Łokietek, który koronował się 
na króla w roku 1320 w Krakowie . W czasie panowania toczył wojny z Krzyżakami, zwyciężył 
w bitwie pod Płowcami w roku 1331. 
 

MUZYKA 

Temat: Warsztat muzyczny. (str. 132-133) 

Kochani, dzisiaj w ramach warsztatu muzycznego – ćwiczenia praktyczne: na ocenę.  

Wykonaj zadanie na ocenę (jedno – do wyboru): 

 Zaśpiewaj piosenkę Chodź pomaluj mój świat. – Nagraj filmik jak śpiewasz i wyślij 

nagranie na maila lub Messengera (w wiadomości prywatnej) do dnia 28.04.2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=8fL5mNR8lrw 

https://www.youtube.com/watch?v=H9ymFnQ9WHA&t=30s 

 

 Zbuduj własny instrument strunowy z wybranych przedmiotów z najbliższego 

otoczenia. Możesz wykorzystać gumki recepturki, żyłkę, drewniane lub plastikowe 

pudełka, duże butelki z plastiku itp. Zdjęcie instrumentu wyślij na maila do dnia 

28.04.2020 

Bawcie się dobrze. Powodzenia!  

 

GEOGRAFIA 

Temat: Krajobraz śródziemnomorski. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8fL5mNR8lrw
https://www.youtube.com/watch?v=H9ymFnQ9WHA&t=30s


 Nauczysz się 

 wskazywać przystosowania roślin do życia w klimacie śródziemnomorskim; 
 omawiać wpływ człowieka na szatę roślinną nad Morzem Śródziemnym; 
 wymieniać rośliny uprawiane w basenie Morza Śródziemnego; 
 rozpoznawać wybrane dziko żyjące zwierzęta tego regionu. 
  opisywać warunki klimatyczne strefy śródziemnomorskiej; 
 wyjaśniać, dlaczego kraje śródziemnomorskie są uważane przez ludzi za atrakcyjne 

miejsce zamieszkania, 

Zapoznaj się z informacjami pod poniższymi linkami  

https://epodreczniki.pl/a/przyroda-w-klimacie-srodziemnomorskim/D12uqawW1  

https://epodreczniki.pl/a/nad-morzem-srodziemnym/D1CWfsAs5  

Przeczytaj tekst w podręczniku strona 136- 139  

Notatka  

Strefa śródziemnomorska zajmuje najmniejszą powierzchnie wśród wszystkich stref 

krajobrazowych. Obejmuje głównie obszary wokół Morza Śródziemnego. Klimat tej strefy 

charakteryzuje się wysoką temperaturą powietrza, niskimi opadami w czasie lata oraz 

łagodną i deszczową zima. Charakterystycznym typem roślinności jest makia  - są to zarośla 

gęstych krzewów i niskich drzew. Rośliny tworzące makię są wiecznie zielone i twardolistne. 

Wykształcają skórzaste liście, które są odporne na susze i niską temperaturę.  Region Morza 

Śródziemnego jest chętnie odwiedzany przez turystów między innymi ze względu na ciepłe 

lato i dużą liczbę starożytnych zabytków   

Poćwicz swoją wiedzę  pod linkiem  

https://learningapps.org/441008  

https://learningapps.org/5615373  

 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 80, 81 

ODEŚLIJ WYKONANE ZADANIA Z ĆWICZEŃ 

TERMIN 27.04.2020 

 

https://epodreczniki.pl/a/przyroda-w-klimacie-srodziemnomorskim/D12uqawW1
https://epodreczniki.pl/a/nad-morzem-srodziemnym/D1CWfsAs5
https://learningapps.org/441008
https://learningapps.org/5615373

