
Treści mogące sprawiać trudności zostaną wyjaśnione po powrocie do szkoły 

 

HISTORIA  

TEMATY: 

1. POCZĄTKI POLSKI- MIESZKO I. 

2. POLSKA ZA CZASÓW BOLESŁAWA CHROBREGO. 

3. ROK 1000- ZJAZD GNIEŹNIEŃSKI. 

4. KRYZYS I ODBUDOWA PAŃSTWA POLSKIEGO. 

 

STRONY: 165-175 

 

 

 
 

Informacje do tematu 1: 

W połowie X wieku władzę w państwie Polan przejął książę Mieszko I z rodu 

Piastów. Od tego momentu państwo Mieszka nazywamy Polską.  

Pod koniec rządów Mieszka I w skład państwa wchodziła Wielkopolska, 

Małopolska, Śląsk, Mazowsze i Pomorze. 

W 966 r. nastąpił chrzest Polski, który to akt zaczął przybliżać Polskę do 

kultury  i nauki zachodniej Europy. 

 

Czy wiesz, że... Mieszko I był pierwszym historycznym polskim władcą. 

Pochodził z rodu Piastów. Zgodnie z legendą przedstawioną przez kronikarza 

Galla Anonima (XII wiek), po wypędzeniu z Gniezna księcia Popiela, nowym 

władcą został Siemowit – syn kołodzieja – Piasta. W kronice Galla wymienieni 

też zostali poprzednicy Mieszka: Siemowit – pradziad, Lestek – dziad i 

Siemomysł – ojciec. Potomkowie Piasta sami nie nazywali siebie Piastami. 

Określano ich tak dopiero w XVII wieku. Dynastia Piastów rządziła Polską 

przez cztery wieki. Ostatnim władcą z tej dynastii był król Kazimierz Wielki. 

Nazwa Polska pochodzi od nazwy plemienia Polan. 

 

Chrzest Polski 966 r. 

Przyczyny: 

 Mieszko I potrzebował sojusznika, by pokonać Pomorzan 

 Chrzest zapewniał większe bezpieczeństwo państwu 



 Chrześcijaństwo mogło się przyczynić do jedności państwa 

 Nowa religia umacniała władzę księcia 

 Chrześcijaństwo lepiej tłumaczyło świat niż wierzenia pogańskie 

Skutki: 

 Powstała Polska 

 Mieszko I włączył państwo w krąg cywilizacji zachodnioeuropejskiej 

 Władzę księcia uznali papież i chrześcijańscy monarchowie 

 Z Zachodu przybyli wykształceni zakonnicy 

 Zaczęto budować z kamienia. 

 

 

 
 

 

Informacje do tematu 2: 



 

Za panowania Bolesława Chrobrego następowała dalsza chrystianizacja ziem 

zamieszkałych przez pogan. W roku 997 r. w czasie misji nawracania na 

chrześcijaństwo, został zamordowany przez Prusów biskup Wojciech. W roku 

1000, w Gnieźnie odbył się zjazd z udziałem cesarza Ottona III. W Polsce 

została stworzona samodzielna organizacja Kościoła katolickiego,  podlegająca 

papieżowi. Panowanie Bolesława Chrobrego to wzrost potęgi państwa. Król 

przyłączył do Polski: Łużyce, Milsko, Miśnię, Morawy i Słowację, Grody 

Czerwieńskie. W roku 1025 Bolesław Chrobry został koronowany na 

pierwszego króla Polski. 

 

 
Bolesław, syn Mieszka i Dobrawy, nazwany później Chrobrym urodził się w 

967 roku. W wieku sześć lat, został oddany na dwór cesarza niemieckiego jako 

zakładnik. Na cesarskim dworze zetknął się z duchownymi i możnowładcami, 

od których uczył się zasad polityki europejskiej. Tam też zrozumiał, jak 

przydatni w kierowaniu państwem mogą być ludzie wykształceni. Zmarły w 

992 roku Mieszko I pozostawił po sobie liczne potomstwo. Większość możnych 

poparła jednak Bolesława, który objął w Polsce władzę po śmierci ojca. 

 

 

Informacje do tematu 3: 

 

Zjazd gnieźnieński 1000 r. 

Uczestnicy: Bolesław Chrobry i cesarz Otton III. 

Główne wydarzenia: ogłoszono powstanie arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz 

Biskupstw w Krakowie, Kołobrzegu i we Wrocławiu. Otton III uznał Polskę za 

równą innym państwom chrześcijańskim. 

Dzięki staraniom Bolesława Chrobrego zjazd gnieźnieński przyniósł Europie 

Zachodniej szersze wiadomości o Polsce- dotąd mało znanym kraju na 

wschodzie. 



 
 

 

 

Informacje do tematu 4: 

 

Za panowania króla Mieszka II Polska, w wyniku wojen, utraciła Milsko i 

Łużyce oraz Grody Czerwieńskie. Podczas panowania Kazimierza I, w wyniku 

powstania pogańskiego i najazdu zbrojnego księcia czeskiego Polska została 

zniszczona i ograbiona. Po powrocie do kraju  Kazimierz Odnowiciel stłumił 

powstanie, odzyskał Mazowsze, Śląsk oraz z czasem odbudował państwo. 

Bolesław II Śmiały sukcesami militarnymi wzmocnił królestwo polskie, 

koronując się na króla w 1076 roku. Po skazaniu na karę śmierci biskupa 

Stanisława, Bolesław Śmiały wyjechał na Węgry i tam zginął, a władzę w kraju 

przejął Władysław Herman. 

 



 
 

 
 

Mieszko II- król Polski 1025-1034 

 

Upadek państwa 1034-1039 (po śmierci Mieszka II wybuchło powstanie 

ludowe w Wielkopolsce przeciwko duchowieństwu i możnowładcą – ok. 1038- 

w 1039 r. Wielkopolskę spustoszył najazd Brzetysława. 

 

Kazimierz Odnowicie- książę Polski w latach 1039-1058 

 

Bolesław Śmiały- od 1058 r. książę, król Polski w latach 1076-1079 

 

Matematyka 

1. Różne sposoby zapisywania masy i długości 

str. 148-150 zad. od 1 o 6 (podręcznik) 

w wypadku trudności odsyłam na stronę: 

https://www.youtube.com/watch?v=C_VCjKJ6siI 

https://www.youtube.com/watch?v=a0m-pji6nJ8 

2. Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych 

str. 151-153 zad. od 1 do 8 (podręcznik) 

https://www.youtube.com/watch?v=C_VCjKJ6siI
https://www.youtube.com/watch?v=a0m-pji6nJ8


w wypadku trudności odsyłam na stronę: 

https://www.youtube.com/watch?v=JhsRo2EdyQw 

https://www.youtube.com/watch?v=jr58hkXreQQ 

3. Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, … 

str. 154-156 zad od 1 do 6 (podręcznik) 

w wypadku trudności odsyłam na stronę: 

https://www.youtube.com/watch?v=S_IR6o0Hb9M 

4. Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,… 

str. 157-158  zad od 1 do 7 podręcznik 

w wypadku trudności odsyłam na stronę: 

https://www.youtube.com/watch?v=dyqYW3NS2Hw 

Zadania z kaktusem dla chętnych. 

Przydatne linki z materiałami edukacyjnymi: 

http://www.matzoo.pl/ 

https://szaloneliczby.pl/ 

http://www.math.edu.pl/ 

https://pistacja.tv/ 

 

BIOLOGIA 

1. Mchy. 

Treści nauczania: 

• środowisko życia mchów, 

• budowa mchów, 

• cykl rozwojowy mchów, 

• zdolność wchłaniania wody przez mchy, 

• znaczenie mchów w przyrodzie i dla człowieka. 

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 115-120 

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 79-81. 

Uzupełnij KARTĘ PRACY nr 1 

 

2. Paprotniki. 

Treści nauczania: 

• środowisko życia paprotników, 

• ogólna budowa paprotników, 

https://www.youtube.com/watch?v=JhsRo2EdyQw
https://www.youtube.com/watch?v=jr58hkXreQQ
https://www.youtube.com/watch?v=S_IR6o0Hb9M
https://www.youtube.com/watch?v=dyqYW3NS2Hw
http://www.matzoo.pl/
https://szaloneliczby.pl/
http://www.math.edu.pl/
https://pistacja.tv/


• budowa paproci, skrzypów i widłaków, 

• cykl rozwojowy paproci, 

• znaczenie paprotników w przyrodzie i dla człowieka. 

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 121-128 

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 82-86. 

Uzupełnij KARTĘ PRACY nr 2 

Chętni uczniowie mogą wykonać prezentację multimedialną – Przegląd paprotników 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Mchy 
 

 

 
1. Podaj nazwy poszczególnych elementów budowy mchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wykonaj doświadczenie. Zapisz wynik doświadczenia i sformułuj wniosek. 

 

 
3. Obrysuj na zielono ramki, w których podano cechy charakterystyczne mchów. 

Problem 

badawczy Czy wysuszone mchy wchłaniają wodę? 

Hipoteza Wysuszone mchy wchłaniają wodę. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. Mchy i paprotniki 

 

 

 

Na podstawie obserwacji uzupełnij tabelę. 
 

Nazwa grupy, do której należy roślina mchy 

Nazwa gatunkowa lub rodzajowa rośliny 

 

Wysokość rośliny 

(Podaj wysokość w centymetrach). 

 

Pokrój rośliny 

(Narysuj pokrój rośliny, zaznacz i podpisz: 

ulistnioną łodyżkę, trzonek i zarodnię). 

 

Wygląd rośliny 

(Opisz cechy łodyżek, listków i zarodni, np. 

łodyżki rozgałęzione lub nierozgałęzione; listki 

płaskie, widlasto zakończone, podłużne; 

zarodnie kuliste, zakrzywione, proste itp.). 

 

 

Przebieg 

doświadczenia 

1. Wlej do naczynia z podziałką 200 ml wody. 

2. Umieść w naczyniu z wodą zasuszony okaz mchu. 

3. Odczekaj około 5 minut. 

4. Wyjmij mech z naczynia. 

5. Odmierz ilość wody, którą pochłonął mech przez wyciśnięcie jej                         

do drugiego naczynia z podziałką. 

Wynik Zasuszony mech pochłonął       ml wody. 

Wniosek            



Nazwa grupy, do której należy roślina paprotniki 

Nazwa gatunkowa lub rodzajowa rośliny 

 

Wysokość rośliny 

(Podaj wysokość w centymetrach). 

 

Pokrój rośliny 

(Narysuj pokrój rośliny, zaznacz i podpisz jej 

elementy np. liście, łodygę, pęd, kłos 

zarodnionośny, zarodnię). 

 

Wygląd rośliny 

(Opisz cechy łodygi, liści i zarodni, np. liście 

pierzaste, trójkątne, jajowate, brązowe; pęd 

żółtobrązowy, zielony, rozgałęziony; zarodnie na 

spodniej stronie liści, na brązowych liściach itp.). 

 

 

Język angielski 

PODRĘCZNIK 

Str. 71 ćw. 1,2 – pisemnie w zeszycie 

Str. 72 ćw. 1 – zapisać słownictwo do zeszytu 

Str. 73 ćw. 4 – czytanka (przeczytać, zapisać słownictwo) 

Str. 74 ćw. 2 – pisemnie w zeszycie, zapisać słownictwo 

ZESZYT ĆWICZEŃ 

Str. 32 ćw. 4,5 

Str. 33 ćw. 1,2,3 

 

Język polski 

1.Zapoznać się z następującymi tekstami z podręcznika i wykonać pisemnie ćwiczenia: 

-,,Czy wojna jest dla dziewczyn?’’ str.183  - ćwicz. 1- 6 str.185 

-,,Przysłowiowa Polska’’ str. 186 – ćwicz.1, 2, 3, 5 str. 186 – 187 

2.Wykonać w zeszycie ćwiczeń w oparciu o wiedzę podręcznika ze str. 188 – 195 zadania  

z następujących tematów: 

-,,Wypowiedzenia. Przypomnienie i uzupełnienie wiadomości’’ str. 39 – 41 

-,,Wykrzyknik’’ str. 97 – 98 



-,,Pisownia wyrazów z rz i ż’’ str. 75 – 77 

3. Powtórzyć wiadomości z rozdziału IV ,,Przystanek Historia’’ na podst. tekstu ,,Jan z Kolna – żeglarz, 

który ponoć dotarł do Ameryki wcześniej niż Kolumb’’ str. 197 – ćwicz. pisemne  

2, 4 -11 str.198. 

Geografia 

1. Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe: str.108-112 

Ćwiczenia 1-2 str.112 

2. W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej: str.113-119 

Ćwiczenia 1-2 str.119 

 


