
Zalecenia dla uczniów klasy Vb 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

13.05.2020 

 
HISTORIA 

Temat: Czasy świetności Jagiellonów 
 

* zwróć uwagę na następujące zagadnienia: 

- jakie były okoliczności zawiązania i rozpadu polsko - węgierskiej unii personalnej 

- kiedy i w jakich okolicznościach Polska odzyskała Pomorze Gdańskie 

- na jaki czas przypadł okres świetności dynastii Jagiellonów 

* przeanalizuj: 

- treść obrazu Jana Matejki Bitwa pod Warną 

- tekst źródłowy Jan Bażyński- prośba o przyłączenie Prus do Polski 

- mapę: Europa Środkowo-Wschodnia w czasach Jagiellonów 

* uzupełnij zeszyt ćwiczeń (sprawdzę po powrocie do szkoły) 

* OBOWIĄZKOWO na podstawie wiedzy z podręcznika i notatki samodzielnie wypełnij test 

: Czasy świetności Jagiellonów, kryjący się pod linkiem .https://quizizz.com/join?gc=223631 

Logując się jeden raz wpisz swoje IMIĘ i NAZWISKO. 

Ostateczny czas na wykonanie zadania upływa 18 maja, godzina 15 

Powodzenia :) Nie zwlekaj:) 

Możesz samodzielnie sprawdzić, jaką otrzymasz ocenę:  

0-29 %= niedostateczny 

30-50 % = dopuszczający 

51-74 % = dostateczny 

75- 89 % = dobry 

90-100 % = bardzo dobry 

Masz problem z internetem, zgłoś go nauczycielowi (messenger) 

 

* uporządkuj wiedzę w oparciu o notatkę: 

1. Panowanie Władysława III Warneńczyka (1434-1444) 

a. po śmierci Władysława Jagiełły w 1434 r. królem został Władysław III 

– w imieniu małoletniego króla rządy sprawowała rada opiekuńcza 

– na rządy ogromny wpływ miał biskup Zbigniew Oleśnicki 

b. w 1440 r. Władysław III Warneńczyk został królem Węgier 

b. Polska i Węgry zostały połączone unią personalną 

c. w 1444 r. Władysław III poległ pod Warną w bitwie z Turkami 

2. W 1447 r. na tronie polskim zasiadł Kazimierz Jagiellończyk 

a. osłabił wpływy możnowładców na rządy 

https://quizizz.com/join?gc=223631


b. umocnił władzę królewską wobec Kościoła 

3. Wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim (1454-1460) 

a. przyczyny wojny 

– zakon nakładał na swoich poddanych duże podatki 

– w państwie krzyżackim powstał Związek Pruski 

– w 1454 r. w państwie krzyżackim wybuchło powstanie 

b. Kazimierz Jagiellończyk włączył Prusy do Polski – 1454 r. 

– decyzja króla wywołała wojnę z Krzyżakami, która trwała 13 lat 

– wojska polskie poniosły klęskę w bitwie pod Chojnicami – 1454 r. 

– wojska polskie zwyciężyły w bitwie pod Świecinem w 1462 r. 

– polska flota zwyciężyła w bitwie w Zalewie Wiślanym w 1463 r. 

4. Wojnę trzynastoletnią zakończył drugi pokój toruński zawarty w 1466 r. 

a. Polska otrzymała Pomorze Gdańskie oraz biskupstwo warmińskie 

a. odtąd ziemie te nazywano Prusami Królewskimi 

b. z pozostałej części państwa zakonnego utworzono Prusy Zakonne 

– Prusy Zakonne były lennem Polski 

– każdy kolejny wielki mistrz musiał składać hołd lenny królowi 

– stolica Prus Zakonnych została przeniesiona do Królewca 

5. Synowie Kazimierza Jagiellończyka władzy 

a. Władysław Jagiellończyk zasiadł na tronach: 

– Czech w 1471 r 

– Węgier w 1490 r. 

b. na tronie polskim w 1492 r. zasiadł Jan Olbracht 

c. na Litwie panował Aleksander 

d. Aleksander po śmierci Olbrachta w 1501 r. został również królem Polski 

w ten sposób przywrócono polsko-litewską unię personalną 

 

 

MUZYKA 

Temat: Ptasia muzyka – wiosna. 

Zapoznaj się z prezentacją: 

https://www.canva.com/design/DAD784WbBjk/eRo-

aOLerTkPbrpdMn0k3A/view?utm_content=DAD784WbBjk&utm_campaign=designshare&ut

m_medium=link&utm_source=publishsharelink  

Kochani, zbliża się koniec roku szkolnego. W szkołach muzycznych rozpoczęły się nabory na 

rok szkolny 2020/2021. Chciałbyś nauczyć się grać na instrumencie? A może uwielbiasz 

śpiewać, tańczyć i chciałbyś rozwijać się muzycznie pod okiem nauczycieli? Pomyśl, jak fajnie 

https://www.canva.com/design/DAD784WbBjk/eRo-aOLerTkPbrpdMn0k3A/view?utm_content=DAD784WbBjk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAD784WbBjk/eRo-aOLerTkPbrpdMn0k3A/view?utm_content=DAD784WbBjk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAD784WbBjk/eRo-aOLerTkPbrpdMn0k3A/view?utm_content=DAD784WbBjk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


jest być w czymś dobrym, umieć coś więcej. Zachęcam Was gorąco  do rozwijania i 

poszukiwania swoich pasji!  

GEOGRAFIA 

Temat:    Krajobraz wysokogórski Himalajów  

 

Nauczysz się 

 omawiać związek między wysokością nad poziomem morza a warunkami 
klimatycznymi; 

 wymieniać piętra roślinne w górach; 
 opisywać roślinność w poszczególnych piętrach; 
 przyporządkowywać wybrane gatunki zwierząt do pięter roślinnych 

Najwyższy łańcuch górski świata to Himalaje, a ich najwyższy szczyt – Mount Everest (znany 

też jako Czomolungma) – to najwyższa góra na świecie. Mierzy 8848 m n.p.m. 

 



Zapoznaj się z tekstem w odręczniku str. 149 – 154 a następnie w zeszycie narysuj i opisz 

piętra roślinności w Himalajach .  

Wykonaj podobny rysunek jak poniżej a następnie opisz krótko każde piętro wypisując 

występujące w nim  gatunki roslin i zwierząt.  

 

 

 

NIE ODSYŁAJ WYKONANEGO ZADANIA 

 

 

 

 

 

 

 


