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Klasa 4b 

Dzień dobry 
 
Moi Drodzy! 
 
1. Temat i materiał do przerobienia od 11 do 24 maja. Tym razem jeden temat będziecie realizować na 

dwóch lekcjach. Realizacja tematu będzie się składać z kilku części, sami zdecydujcie, jak sobie je 

rozłożycie. 

2. Temat i notatkę przepiszcie do zeszytu. 

3. Zdjęcie przepisanej notatki do tematu „Papież Polak” prześlijcie na adres urszula74@interia.pl najpóźniej 

do czwartku 21.05. 

4. Utrwalajcie materiał, powtarzając go. W notatkach macie zawarte to, co najważniejsze. 

5. W ramach gddd, jeżeli czas Wam pozwoli, zachęcam do zapoznania się z tematami dodatkowymi: 

 12.05. - O polską mowę z podręcznika s. 121-122 

 19.05. - Wojna polsko-radziecka z podręcznika s. 132-134. 

6. Pilnujcie proszę terminów i odsyłajcie do nauczycieli, to o co proszą.  

7. Wykorzystajcie lekcje wdżwr i godziny wychowawcze na to, czego nie zdążyliście zrobić z innych 

przedmiotów. 

8. W przypadku problemów, wątpliwości, czy wyjaśnienia tematu kontaktujecie się ze mną poprzez e-mail: 

urszula74@interia.pl 

 

13. i 20.05. TEMAT: Papież Polak. 

 Przeczytaj z podręcznika rozdział Papież Polak s. 150-154 

 Przeczytaj z podręcznika notkę biograficzną o Karolu Wojtyle oraz informacje pod zdjęciami. 

 Przepisz do zeszytu notatkę, uzupełniając ją brakującymi wyrazami. Podkreślone wyrazy wyróżnij w 
notatce. Zdjęcie notatki prześlij najpóźniej do czwartku 21.05. 

 Jeżeli czas Ci pozwoli, obejrzyj film na https://www.youtube.com/watch?v=ZIYIkcm5JLE    
Film jest animowany i trwa ok. 26 min. Życie papieża jest pokazane na tle historii Polski. Zwróć uwagę na 
okres okupacji i komunizmu, o których czytałeś na poprzednich lekcjach. 

 
Notatka 
 

Kościół katolicki w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (skrót ...............) był jedyną w dużej mierze 

niezależną organizacją. Stał na straży wiary i bronił praw obywatelskich. Do 1956 r. tj. do odwilży, władze 

zamknęły w więzieniach ok. tysiąca księży i przez trzy lata więziły prymasa Polski ................................................ 

................................................... .  

Karol Wojtyła urodził się w 1920 r. w ......................................... niedaleko Krakowa. Był człowiekiem o 

wszechstronnych zainteresowaniach. Miał 18 lat, gdy zaczął studiować polonistykę na ..................................... 
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.................................................. . W czasie wojny musiał przerwać studia, a potem wstąpił do tajnego 

seminarium duchownego w .................................... . W 1946 r. został księdzem. 

 W .............. r. został papieżem. Przyjął imię: ............................................. . W .............. r. przyjechał na 

pierwszą pielgrzymkę do Polski. W spotkaniach z nim uczestniczyło co najmniej ................................ ludzi. Jako 

papież odwiedził ............. krajów. Żaden inny papież nie odbył tylu pielgrzymek. Zmarł w Rzymie w ................r. 

Na jego pogrzeb przyjechały delegacje ze 150 państw. W 2014 r. został ogłoszony ................................... . 

 

 


