Klasa 6 – język polski.
Witam i zapraszam do kolejnych lekcji.
Temat: Biblia - księga nad księgami
Biblia to niezwykła księga. Powstawała przez setki lat! Składa się z dwóch głównych części: Starego
Testamentu i Nowego Testamentu. W Starym Testamencie ukazane są dzieje Izraela przed przyjściem
Chrystusa, m.in. powstanie świata, człowieka, wygnanie z raju, wyjście z Egiptu, otrzymanie
dziesięciu przykazań. W Nowym Testamencie opisano życie i działalność Jezusa oraz jego uczniów.
Biblia jest najważniejszą księgą dla dwóch wielkich religii: judaizmu i chrześcijaństwa.
Ćwiczenie 1
Przyjrzyj się mapie ilustrującej położenie Ziemi Świętej (Palestyny) w X wieku przed Chrystusem.
Czy wiesz, w jakim miejscu na kuli ziemskiej znajduje się ta część świata?

Ćwiczenie 2
Przeczytaj tekst Anny Kamieńskiej o Biblii. Zwróć uwagę na pochodzenie słowa Biblia.
Anna Kamieńska Księga
Słowo Biblia, przyjęte od greckiego wyrazu biblos, znaczy tyle co biblioteka, zbiór ksiąg. Ale Biblia
jest to księga niezwykła. Pisały ją tysiąclecia i wieki. Pisali ją prorocy i mędrcy narodu zwanego
Izraelem. Sami Izraelici nazywali swój naród Narodem Księgi.
Było na ziemi wiele ludów, wiele szczepów i plemion walczących o swoje miejsce. Byli i przeminęli.
Nic o nich nie wiemy. Nie zostawili po sobie śladu. Czasem łopata archeologa odkopie wygładzony
kamień, który był narzędziem, czasem okruch dawnego naczynia, szklaną ozdobę. To wszystko.
Naród Izraela powziął myśl, aby zapisywać wszystko, co się wydarza. I złe, i dobre. I to, co wspaniałe,
i to, co groźne. Zapisać wszystko od początku świata. Bo przecież to, co istnieje, musiało zacząć
istnieć, musiało mieć początek. [...] Tworzyli wielką historię, tworzyli zapis dziejów jednego skrawka
ziemi, jednego narodu, ale też i tych ludów, i państw, z którymi się stykali. Ziemia ta, zwana jeszcze
dziś Ziemią Świętą, leży na Bliskim Wschodzie, stanowiąc jakby granicę pomiędzy Afryką i Azją. To

dlatego właśnie była nieustannym niemal polem walki, bramą wydzieraną sobie wzajemnie przez
ruchliwe, starożytne plemiona. Ziemia ta, zwana także Palestyną, jest pasmem przylegającym do
Morza Śródziemnego, zwanego przez Hebrajczyków Wielkim Morzem, rozciąga się wzdłuż rzeki
Jordan.
Kraina ta ma łagodny klimat i żyzne doliny, w których udają się zboża, dojrzewają winorośla, figi
i oliwki. Prawdziwa Ziemia Obiecana płynąca mlekiem i miodem. [...] Kraina pełna zwierząt. Wody
wielkiego jeziora Genezaret pełne ryb. Szlaki pustynne prowadzą do cienistych oaz, w których
odpoczywa podróżny, a jeleń biegnie do wodopoju. [...] Lud biblijny mówiący językiem hebrajskim
jest ludem pracowitym, skrzętnym, ludem pasterzy i rolników, ale także wojowników i rycerzy. [...]
Ale tym, co najważniejsze dla tego ludu, który napisał Księgę, jest to, że chwali on jednego Boga.
Boga żywego. Nie jest to bożek zrobiony z drewna, metalu albo wyciosany z kamienia jak u innych
ludów. Jest to Bóg duchowy. Jest to Duch Boży. On to podyktował mędrcom i pisarzom Święte
Księgi. On jest prawdziwym Autorem. On to przekazał w ręce praojca Izraelskiego Ludu, Mojżesza,
pierwszą Księgę – kamienne tablice, na których wypisane było prawo etyczne – dziesięć
podstawowych przykazań postępowania i ludzkiego współżycia. [...]
Naród nazywający się Narodem Księgi mógłby też nazywać się narodem pamięci, bo to, co zostało
złożone i utrwalone w księgach, najpierw mieszkało w głowach ludzi i przechodziło z ust do ust. Na
pewno wiele przy tym słów zniekształcono lub zgubiono. Ale też zdania ogładzały się, nabierały
zwartości i siły. Dlatego język, jakim napisana jest Biblia, brzmi jeszcze dla dzisiejszych ludzi jak
wielka poezja. Jest w niej tak jak w wielkiej poezji spojone razem słowo i milczenie. Jest prawda
rzeczy głęboko przeżytych, przecierpianych przez całe pokolenia. Jest tu zawarte doświadczenie
całych narodów i doświadczenie ludzi. Słowa Biblii tłumaczono na wszystkie języki. Do słów Biblii
najwięksi muzycy komponowali muzykę. Obrazy biblijne stały się tematem dla największych malarzy
świata. [...]
W wielu domach książka ta leży na szczególnym miejscu, czytana jest wspólnie, a przed czytaniem
z czcią całowana. W wielu krajach, w parlamentach i sądach prezydenci, sędziowie i świadkowie
składają przysięgę, kładąc rękę na tej księdze, Biblii. Jest ona symbolem Prawdy i Sprawiedliwości.
Dlatego przysięga na Biblię musi być dotrzymana.
Biblia weszła tak głęboko w kulturę całego naszego świata, naszej cywilizacji, że trudno jest jej nie
znać i nie szanować. Jej treść przenika naszą kulturę, naszą literaturę, nasze dzieła sztuki. [...]
Długo, długo Biblia powstawała. Jest głęboka i niewyczerpana jak morze. Długo też trzeba ją czytać,
długo z nią przebywać, aby nauczyć się ją odczytywać i rozumieć, aby Księga otworzyła się przed
nami naprawdę. Nieraz nie wystarcza na to ludziom całego życia, bo całe życie poświęcają na czytanie
tej jednej Księgi.
Anna Kamieńska, Księga, [w:] tejże, Książka nad książkami, Wrocław 2000, s. 15–16.
Ćwiczenie 3 . Odpowiedz na pytania:






Z jakiego języka pochodzi słowo biblia?
Jaki naród nazywał siebie Narodem Księgi?
Dlaczego Ziemia Święta była nieustannym polem walki?
Na czym polega wyjątkowa rola Biblii?

4. Zapoznaj się z informacjami na temat Biblii.

treść
czas
powstania
autorzy

Stary Testament
stworzenie świata, losy narodu izraelskiego i
jego przymierza z Bogiem, proroctwa
od końca II tysiąclecia p.n.e. do II w. n.e.

Nowy Testament
dzieje Jezusa i jego uczniów, wizja
końca świata
od połowy I w.n.e. do początku II w

Mojżesz, Salomon, Dawid i inni

Ewangeliści(Łukasz, Marek,
Mateusz, Jan) i inni

Ćwiczenie 5. Na podstawie przeczytanych tekstów sporządź w zeszycie notatkę o Biblii i jej wyjątkowej roli.
Notatka powinna liczyć około 7 zdań.

Skan notatki proszę przesłać na adres mariabasamania20@gmail.com do 01.04.2020 r.

Temat: Biblijny początek świata.
1. Proszę przeczytać na str. 238 informację o Biblii znajdującą się w niebieskiej ramce.
2. Odpowiedz na pytania:
 Z jakich części składa się Biblia?
 Jakie znaczenie dla chrześcijan ma Biblia?
3. Przeczytaj tekst ze str.238 „Stworzenie świata” ( Tekst ten pochodzi z Księgi Genezis, która
powstała około VI w.p.n.e. Jej autorem był prawdopodobnie kapłan żydowski mieszkający w
Babilonii lub powracający do ziemi izraelskiej.)
4. Po przeczytaniu tekstu zrób do zeszytu zad. 1 znajdujące się po tekstem.
5. Odpowiedz na pytania:
 W jaki sposób Bóg stwarzał świat?
 W jakim celu Bóg stworzył człowieka?
 Czy Bóg był zadowolony ze swego dzieła? Skąd to wiemy?
 Jakie fragmenty powtarzają się w opisie stworzenia?
6. Przeczytaj informacje w niebieskiej ramce na str.241. Następnie zastanów się i odpowiedz:
W jakim celu autor zastosował powtórzenia?
7. Zadanie domowe: zad.6., str. 241.
Zadanie domowe proszę przesłać na adres mariabasamania20@gmail.com do 02.04.2020 r.

Temat: Malarska wizja stworzenia człowieka
1. Przyjrzyj się reprodukcji fresku Michała Anioła Stworzenie Adama

Stworzenie Adama – fresk autorstwa Michała Anioła, ukończony około 1511 roku, znajdujący
się w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. Wszystkie freski w Kaplicy Sykstyńskiej zostały
wykonane przez Michała Anioła na polecenie papieża Juliusza II
2. Odpowiedz w zeszycie na pytania dotyczące reprodukcji:
 Co znajduje się w centrum obrazu?
 Opisz postać Boga. Na jakim tle został przedstawiony?
 Opisz postać Adama. Na jakim tle został przedstawiony?
 Z której postaci emanuje siła, a która mimo tężyzny wygląda na bezwładną, słabą?
 Zwróć uwagę na niemal zetknięte dłonie Boga i Adama. Jak myślisz co się stanie gdy
Bóg dotknie Adama? Jakie znaczenie mają niemal zetknięte dłonie Boga i człowieka.
Skan odpowiedzi proszę przesłać na adres mariabasamania20@gmail.com do 03.04.2020 r.

Temat: Po co Bóg stworzył człowieka?
1. Przypomnij sobie tekst „Stworzenie świata” i odpowiedź na pytania:
 Do kogo podobny był człowiek stworzony przez Boga?
 Na czym polegała wyjątkowa rola człowieka w stworzonym świecie?
 W jakim celu Bóg stworzył człowieka
2. Przeczytajcie wiersz Joanny Kulmowej „Człowiek żeby patrzał” (str.241)
3. Odpowiedz na pytania:
 Jaka według poetki była przyczyna stworzenia człowieka?
 Jaki jest świat stworzony przez Boga?
 Wymień cechy Boga ukazanego w wierszu.

4. Notatka w zeszycie.
Wypisz z wiersza wszystkie elementy świata nazwane cudami oraz epitety określające te
elementy. Wypisz trzy inne cuda(niewymienione w tekście), które możemy oglądać na co
dzień.
Skan odpowiedzi proszę przesłać na adres mariabasamania20@gmail.com do 06.04.2020 r.

Klasa 7 – historia
Witam i zapraszam do kolejnych lekcji.
Temat: Świat po I wojnie światowej
1. Przeczytaj informacje ze str. 189 Zniszczenia wojenne. Przeanalizuj ilustracje i wykresy

Następnie odpowiedz na pytanie:
 Jakie straty poniosła Europa i USA po I wojnie światowej
2. Obejrzyj film System wersalski w Europie https://www.youtube.com/watch?v=NStJbTYpoWk
3. Przeczytaj tekst z podręcznika na str. 188-189 Ład wersalski i odpowiedz na pytania:
 W jakich latach odbywały się obrady konferencji wersalskiej?
 Kto podejmował najważniejsze decyzje podczas obrad w Paryżu?
 Jakie postanowienia nałożono na Niemcy?
 Jakie postanowienia zawierał mały traktat wersalski?
4. Przeczytaj tekst na str. 190. Nowy układ sił w Europie i odpowiedz na pytania:
 Jakie nowe państwa powstały w Europie po I wojnie światowej?
 Jakie cesarstwa przestały istnieć?
 Jakie były postanowienia konferencji w Locarno?
5. Przeczytaj tekst Liga Narodów, następnie odpowiedz na pytanie:
 W jakim celu powołano Ligę Narodów?
6. Przeczytaj tekst Wielki kryzys gospodarczy i obejrzyj film Wielki Kryzys 1929 na
https://www.youtube.com/watch?v=l6MjVjqL1poodpowiedz na pytania:
 24 października 1929 r. nazwany był czarnym czwartkiem, ponieważ zapoczątkował
wielki kryzys gospodarczy. Jakie były skutki tego kryzysu?
 Które z państw najszybciej poradziło sobie ze skutkami kryzysu?
Odpowiedzi na pytania do punktów 3 i 4 proszę zapisać w zeszycie i przesłać na adres e-mail
mariabasamania20@gmail.com do 03.04.2020 r.

Klasa 8 – historia
Witam i zapraszam do pracy.
Temat: Polska po II wojnie światowej- powtórzenie wiadomości
I.

Przeczytaj informacje na str. 198-199 i obejrzyj film PRL w pigułce na stronie
https://www.youtube.com/watch?v=2wEaPL2k0Js
II. Zamiast sprawdzianu.
Odpowiedz na pytania:
1. Na podstawie map na str.69 i 158 napisz jak zmieniły się granice Polski po II wojnie
światowej. Jakie ziemie Polska zyskała a jakie straciła?
2. Jakie straty poniosła Polska w wyniku II wojny światowej ?(str. 172)
3. Kim byli żołnierze wyklęci? Jak władza walczyła z nimi?
4. Wyjaśnij pojęcia:
a) reforma rolna,
b) nacjonalizacja przemysłu,
c) kolektywizacja rolnictwa,
d) plan trzyletni
5. Dlaczego konstytucję z 1952 roku nazywamy konstytucją stalinowską? Jakie zapisy
wprowadzono do konstytucji w 1976 r.
6. Podaj przyczyny i skutki protestów:
a) 1956 roku
b) 1968 roku

c) 1970 roku.
Odpowiedzi na pytania i prześlij na adres e-mail mariabasamania20@gmail.com do 06.04.2020 r.

