
Zalecenia dla uczniów klasy Va 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

29.04.2020 

KOŁO JĘZYKA POLSKIEGO 

 
W ramach kółka proszę obejrzeć film na podstawie lektury obowiązkowej Bolesława Prusa 

„Katarynka”. 

Film dostępny tutaj: https://www.cda.pl/video/3505489b6 

Po obejrzeniu filmu i przeczytaniu lektury zapiszcie w zeszycie różnice, jakie zauważyliście 

pomiędzy utworem, a jego filmową adaptacją. 

 

HISTORIA 
 

Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego 

Kazimierz III Wielki (1333-1370). Był synem Władysława Łokietka i wielkopolskiej księżniczki 

Jadwigi. W czasach jego panowania wzrósł autorytet Polski w Europie. Zmarł w roku 1370, po 

czym tron Polski przeszedł w ręce Andegawenów. 

* zwróć uwagę na następujące zagadnienia: 

- jaką politykę zagraniczną prowadził Kazimierz Wielki 

- jakich reform dokonał Kazimierz Wielki 

- jakie były przyczyny i skutki założenia Akademii Krakowskiej 

* przeanalizuj: 

- oś czasu 

- mapkę: Polska Kazimierza Wielkiego 

- tekst źródłowy: Rządy Kazimierza Wielkiego 

* wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń- sprawdzę po powrocie do szkoły 

* pisemnie na ocenę wykonaj następujące zadanie. 

- Wyjaśnij, co oznacza powiedzenie: Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił 

murowaną 

- Napisz, w jakim celu Kazimierz Wielki założył pierwszy uniwersytet w Polsce 

Na wykonanie i przesłanie prac masz czas do 5.05.2020, proszę jednak o zrobienie tego tuż 

po dzisiejszej lekcji 

* dla zainteresowanych praca z e-podrecznikiem: 

https://epodreczniki.pl/a/od-polski-drewnianej-do-murowanej---rzady-kazimierza-

wielkiego/DrQhvDdAJ 

https://www.cda.pl/video/3505489b6
https://epodreczniki.pl/a/od-polski-drewnianej-do-murowanej---rzady-kazimierza-wielkiego/DrQhvDdAJ
https://epodreczniki.pl/a/od-polski-drewnianej-do-murowanej---rzady-kazimierza-wielkiego/DrQhvDdAJ
https://epodreczniki.pl/a/od-polski-drewnianej-do-murowanej---rzady-kazimierza-wielkiego/DrQhvDdAJ


https://epodreczniki.pl/a/polityka-zagraniczna-kazimierza-wielkiego/D161n7aY0 

* uporządkuj wiedzę w oparciu o rozbudowaną notatkę: 

1. Początki rządów Kazimierza Wielkiego (1333-1370) 

a. Kazimierz Wielki koronował się w 1333 r. w Krakowie 

b. sytuacja polityczna Polski 

– trwał spór z zakonem krzyżackim o Pomorze Gdańskie 

– od zachodu nadal zagrażała Polsce Brandenburgia 

– król czeski Jan Luksemburski domagał się korony polskiej 

– władzę Jana Luksemburskiego uznała część księstw śląskich 

– dobre stosunki łączyły Polskę z Węgrami 

2. Sukcesy dyplomatyczne Kazimierza Wielkiego 

a. zawarł porozumienie z Janem Luksemburskim 

– Jan Luksemburski zrezygnował z korony polskiej 

– Kazimierz Wielki uznał zajęcie Śląska przez Czechów 

b. w 1343 r. Kazimierz Wielki zawarł z Krzyżakami pokój w Kaliszu 

– Krzyżacy zachowali Pomorze Gdańskie 

– Kazimierz Wielki odzyskał Kujawy i ziemię dobrzyńską 

c. Kazimierz Wielki przyłączył do Polski Ruś Halicką 

d. zwierzchnictwo króla uznali książęta mazowieccy 

e. w 1364 r. w Krakowie odbył się zjazd monarchów 

3. Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 

a. nakazał opracowanie zbiorów przepisów prawnych – statuty 

b. uregulował zasady wydobycia i sprzedaży soli 

c. miastom nadawał przywileje handlowe 

d. sprowadzał do Polski Żydów i osadników niemieckich 

e. nakazał budowę sieci zamków i murów obronnych wokół miast 

4. W 1364 r. założył Akademię Krakowską 

Notatka na podstawie: https://www.e-historia.com.pl/126-szkola-podstawowa-notatki-z-

historii-szkola-podstawowa-notaki-historia-szkola-podstawowa-historia-notatki-szkola-

podstawowa/historia-notatki-z-historii-dla-szkoly-podstawowej-historia-szkola-

podstawowa/klasa-5/3217-6-3-polska-pod-panowaniem-kazimierza-wielkiego 

 

MUZYKA 

Temat: Muzyka ilustracyjna i programowa.  

Zapoznaj się z prezentacją. Obejrzyj filmiki. 

Z tej lekcji nic nie odsyłasz, chyba, że chcesz wykonać zadanie dodatkowe ( w prezentacji 

dowiesz się jakie). 

https://padlet.com/agnieszkagaldys/ujrxgvp17c9s1wm3 

https://epodreczniki.pl/a/polityka-zagraniczna-kazimierza-wielkiego/D161n7aY0
https://www.e-historia.com.pl/126-szkola-podstawowa-notatki-z-historii-szkola-podstawowa-notaki-historia-szkola-podstawowa-historia-notatki-szkola-podstawowa/historia-notatki-z-historii-dla-szkoly-podstawowej-historia-szkola-podstawowa/klasa-5/3217-6-3-polska-pod-panowaniem-kazimierza-wielkiego
https://www.e-historia.com.pl/126-szkola-podstawowa-notatki-z-historii-szkola-podstawowa-notaki-historia-szkola-podstawowa-historia-notatki-szkola-podstawowa/historia-notatki-z-historii-dla-szkoly-podstawowej-historia-szkola-podstawowa/klasa-5/3217-6-3-polska-pod-panowaniem-kazimierza-wielkiego
https://www.e-historia.com.pl/126-szkola-podstawowa-notatki-z-historii-szkola-podstawowa-notaki-historia-szkola-podstawowa-historia-notatki-szkola-podstawowa/historia-notatki-z-historii-dla-szkoly-podstawowej-historia-szkola-podstawowa/klasa-5/3217-6-3-polska-pod-panowaniem-kazimierza-wielkiego
https://www.e-historia.com.pl/126-szkola-podstawowa-notatki-z-historii-szkola-podstawowa-notaki-historia-szkola-podstawowa-historia-notatki-szkola-podstawowa/historia-notatki-z-historii-dla-szkoly-podstawowej-historia-szkola-podstawowa/klasa-5/3217-6-3-polska-pod-panowaniem-kazimierza-wielkiego
https://padlet.com/agnieszkagaldys/ujrxgvp17c9s1wm3


GEOGRAFIA 

Temat: Krajobraz tajgi i tundry  

 

Nauczysz się 

 omawiać przystosowania roślin tundry do trudnych warunków klimatycznych; 
 rozpoznawać wybrane rośliny tundry; 
 rozpoznawać wybrane zwierzęta tundry; 
 wyjaśniać, jakie są przyczyny wędrówek zwierząt zamieszkujących tundrę. 
 wymieniać przystosowania roślin do klimatu tajgi; 
 rozpoznawać kilka gatunków drzew iglastych; 
 rozpoznawać wybrane zwierzęta żyjące w tajdze. 
  

Zapoznaj się z tematem lekcyjnym str. 142- 148 w podręczniku oraz informacjami w 
linkach poniżej  

 

 

https://epodreczniki.pl/a/przyroda-tajgi/DAfBTG8Hf  

https://epodreczniki.pl/a/przyroda-tajgi/DAfBTG8Hf


  

https://epodreczniki.pl/a/przyroda-tundry/DYW9pf3AH  

 

Jako notatkę przerysuj do zeszytu tabelkę podobieństwa i różnice pomiędzy tajgą a tundrą z 

podręcznika str. 148 

 

Zadanie domowe 

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str. 83, 84, 85 

NIE ODSYŁAJ WYKONANYCH ZADAN 

 

PRZYGOTUJ SIĘ NA KRÓTKĄ KARTKÓWKĘ Z TEGO TEMATU  

– PODAM TERMIN W PRZYSZŁYM TYGODNIU  

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/przyroda-tundry/DYW9pf3AH

