
Zalecenia dla uczniów klasy Va 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

3.06.2020 

GEOGRAFIA 

Temat: Utrwalamy wiadomości  - „Sprawdź czy znasz mapę”  

 

 

Korzystając z atlasu geograficznego lub mapy zamieszczonej na końcu podręcznika  

wykonaj zadania z ćwiczeń str. 93 i 94 

Nie odsyłaj wykonanych zadań  

 

HISTORIA 

Temat: Turnieje rycerskie 
1. Zanim przejdziesz do nowego tematu, BOWIĄZKOWO samodzielnie wypełnij bieżący test: 

Polska w XIII-XV wieku, kryjący się pod linkiem. 

https://quizizz.com/join?gc=6473514 

Logując się (jeden raz) wpisz swoje IMIĘ i NAZWISKO. W Ostateczny czas na 

wykonanie zadania upływa dzisiaj 3 czerwca, godzina 18 

  

https://quizizz.com/join?gc=6473514


2. Chcesz poprawić ocenę z poprzednich testów – dostajesz szansę. 

Wybierz ten, który masz zaległy. Linki do nich będą aktywne tylko dzisiaj w określonych 

godzinach: 

11.00 – 13.00 

* Czasy świetności Jagiellonów: 

https://quizizz.com/join?gc=3359267 

13.00-15.00 

* Monarchia stanowa 

https://quizizz.com/join?gc=3839101 

 

3. Nowy temat: 

Turnieje rycerskie wywodzą się z tradycji nawiązującej do żywiołu rycerza – walki oraz 

tradycji wojskowej. Pierwsze turnieje datuje się na rok 842, kiedy to odbyły się zawody 

jeździeckie, zorganizowane z okazji spotkania i zawiązania sojuszu między Ludwikiem 

Niemieckim a Karolem Łysym. W swej średniowiecznej formie turnieje przyjęły się już w 

drugiej połowie XI wieku. 

Istotnie można je uznać za grę sportową, a przy tym zespołową, gdyż pojedynki, w których 

współzawodniczyli tylko dwaj rycerze, weszły w zwyczaj dopiero w XIV wieku. 

Turniej trwał co najmniej trzy dni, niekiedy dłużej. Walka rozpoczynała się o świcie, po mszy 

świętej i ciągnęła się bez przerwy do nieszporów. Różne grupy, związane wspólnotą 

pochodzenia geograficznego lub przynależności feudalnej, zmagały się ze sobą, z początku 

kolejno, potem wszystkie naraz. Wieczór spędzano na opatrywaniu ran, na ucztach, muzyce i 

tańcach. 

Obejrzyj filmy: 

* https://www.youtube.com/watch?v=5ivrjbMPOVI 

*https://www.youtube.com/watch?v=RpWJww5Hirw&list=PLEXpVyTwN4JfeJ_2zMWk9T9

yo24ggOUsY&index=3 

 

 

MUZYKA 

Temat: Tańcz i baw się.  

Kochani, główne zadanie na dzisiaj z muzyki to: oglądnąć filmiki i potańczyć w domu.  

Bawcie się dobrze  

Jeśli chcesz – możesz mi wysłać filmik. Chętnie obejrzę  Będzie mi bardzo miło  

https://www.youtube.com/watch?v=afmXWrw3Fh0 

https://www.youtube.com/watch?v=4uQgwNxFD0Y 
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https://www.youtube.com/watch?v=9HtRyc3ixrc 

https://www.youtube.com/watch?v=YCDCwuGcEmA&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=7hGtkE3mG_g 

https://www.youtube.com/watch?v=6QObE0zvN_E 
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