
HISTORIA 
                                                    kl. 4 b

VIII TYDZIEŃ ZDALNEGO NAUCZANIA  od 14.12 do 18.12.2020r.

Piątek 18.12.20
godz.10.45 – 11.30

Witam 
Drodzy Uczniowie :)

Proszę

Zapisać w zeszytach przedmiotowych: lekcja, data ( 18.12.20 )

Temat: Utrwalenie wiadomości – Od Piastów do Jagiellonów – pisemny sprawdzian 
               wiadomości

Proszę:

– przeczytać tematy   z rozdziału   II - podręcznik str. od 38 do 73
– w zeszycie ćwiczeń uzupełnić temat : 

Podsumowanie rozdziału II Sprawdż, czy potrafisz str. od 46 do 47

– Pisemnie na kartkach w formie sprawdzianu udzielić odpowiedzi na pytania:
PISEMNY SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI – rozdział II
imię i nazwisko ucznia ….......................................................... klasa ….................

               udziel odpowiedzi na pytania:

1. Pierwszym historycznym władcą Polski był ….....................................................
2. Chrzest Polski odbył się w roku ….............
3. Pierwszym królem Polski był …............................................. koronował się w roku …......
4. Zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną -  o którym królu Polski tak mówiono …......

            ….........................................był ostatnim z dynastii …......................................
5. Akademię Krakowską założono w roku …...............
6. Po śmierci Ludwika andegaweńskiego królem Polski została jego córka …....................

            …......................................
7. Unia polsko – litewska w Krewie została zawarta w roku …....................
8. Mężem Jadwigi został władca Litwy …............................................ po ślubie koronowano

            go na króla  Polski, zapoczątkował dynastię …..........................................
9. Najsłynniejszy polski rycerz w średniowieczu to …..................................................., brał 

            udział w bitwie pod Grunwaldem dnia...... w miesiącu …....... w roku................, w bitwie tej
            walczyli ….........................................................  z ...................................................................

10. Wybitny polski astronom pochodził z Torunia był twórcą teorii o ruchu Ziemi wokół Słońca
             żył na przełomie XV i XVI wieku to ….........................................................................



– Zdjęcia Podsumowania rozdziału II  z zeszytu ćwiczeń i sprawdzianu  przesłać mi na 
pocztę elektroniczną  dnia 22.12.2020 (wtorek)

– adres poczty 
joannamaciejek@op.pl

– Przygotować się do ustnych odpowiedzi z rozdziału II, będzie można się zgłosić
– Będziemy utrwalać i podsumowywać zdobyte wiadomości

Wykonywać zadania systematycznie

 Łączymy się przez   skype – online   zgodnie z planem lekcji, 
10 minut przed lekcją przesyłam Wam   link do spotkania  , pocztą elektroniczną przez dziennik 
elektroniczny.

Do zobaczenia :)
pozdrawiam
nauczyciel historii: Joanna Maciejek

mailto:joannamaciejek@op.pl





