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Temat Objawienia Maryi 

 

1. Gdzie leży Fatima 

2. Jakie są imiona dzieci fatimskich, którym objawiła się Matka Najświętsza 

2. Odmów modlitwę "Pod twoją obronę 

 

WDŻ 

 

Temat: Sekrety szczęśliwych małżeństw. O dobrych relacjach i nie tylko 

„Każdy z nas marzy o szczęściu, o prawdziwej miłości, wspaniałym związku i rodzinie. Wokół 

siebie widzimy szczęśliwe pary tworzące udane małżeństwa ale jesteśmy też świadkami 

coraz liczniejszych rozwodów, i to stosunkowo młodych ludzi. Co zrobić, aby nam się udało, 

abyśmy przez całe życie patrzyli na siebie jak na pierwszych randkach? Czy jest to w ogóle 

możliwe? Gdzie szukać recept na szczęście? 

„Sekrety” udanych związków: 

- wzajemny szacunek, 

- poczucie humoru, 

- brak podejrzliwości, kontroli, sprawdzania lojalności drugiej strony 

- brak zdrad, 

- szczęśliwe małżeństwa to nie związki bezproblemowe, ale wartością jest umiejętność 

rozwiązywania konfliktów, 

-dobra komunikacja – małżonkowie nie obrażają się na siebie i rozmawiają nawet wtedy, 

kiedy się nie zgadzają ze sobą, nie ma „cichych dni”, 

-pary „kłócą się”, posługując się argumentami, a nie kierując się emocjami, zawsze 

zależy im na dojściu do porozumienia, 

- wszelkie problemy traktują jako przejściowe, nie ma planu B, 

- cały czas pracują nad łączącą ich relacją, 

- pary mają co najmniej jeden niepowtarzalny rytuał, chwile tylko dla siebie, 

-oboje są dla siebie najważniejszymi ludźmi na świecie, 

- związek to miłość oparta na przyjaźni, 

- najczęściej dorabiają się wspólnie, nie ma przepaści finansowej wnoszonej do związku, 
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- są dobrymi rodzicami, mają jednakowy pogląd na wychowanie dzieci 

- nie pozwalają ingerować w swój związek innym ludziom, skłócać się, 

- wzajemny szacunek w sprawie swoich intymnych relacji. Zostawiają sobie strefę, do której 

nikt – ani najlepsza przyjaciółka, ani najlepszy kumpel – nie mają dostępu. Mają sprawy, o 

których wiedzą tylko i wyłącznie oni. I ta świadomość daje im radość. 

Zastanów się, czy te warunki są możliwe do spełnienia w dzisiejszych czasach? Co można 

jeszcze dopisać do tej listy? 

Każdy z nas chciałby u schyłku życia obejrzeć się za siebie, uśmiechnąć i powiedzieć: „Udało 

mi się. Miałem kochaną żonę, męża, wspaniałą rodzinę. Byłem szczęśliwy, mimo trosk, 

przeciwności i kłopotów”. To długa perspektywa. Wy jesteście bardzo młodzi i pełni wiary, że 

tę jedyną osobę na pewno spotkacie. Nie spieszcie się z deklaracjami, poznawajcie się w 

różnych sytuacjach, rozmawiajcie na różne tematy, przyglądajcie się swoim reakcjom, 

szanujcie się, nie oszukujcie, nie udawajcie, bądźcie sobą. Pamiętajcie, że w związku obie 

strony muszą tyle samo dawać i brać.  

Oczekujesz ideału? Staraj się sam być takim, jakim chciałbyś, aby była druga osoba 

 

 

HISTORIA 

Temat: Polska w NATO i UE 

 

* zwróć uwagę na następujące zagadnienia: 

- sukcesy polskiej polityki zagranicznej 

- drogi Polski do NATO 

- przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 

* przeczytaj tekst źródłowy: Przemówienie Billa Clintona 

Oprócz podręcznika tradycyjnego, skorzystaj z e-podręcznika: 

https://epodreczniki.pl/a/integracja-europejska-polska-w-strukturach-nato-i-

ue/DXP3Dm87W 

* OBOWIĄZKOWO na podstawie wiedzy z podręcznika i notatki samodzielnie wypełnij 

test : Polska w NATO i UE kryjący się pod linkiem. Logując się wpisz 

swoje IMIĘ i NAZWISKO (nie szyfry, czy nieznane mi pseudonimy) . Przy ocenie będzie brana 

pod uwagę ilość podejść do testu i czas wykorzystany na odpowiedzi . Ostateczny czas na 

wykonanie zadania upływa 18 maja, godzina 15. 

https://quizizz.com/join?gc=6270146 

Możesz samodzielnie sprawdzić, jaką otrzymasz ocenę: 

0-29 %= niedostateczny 

30-50 % = dopuszczający 

51-74 % = dostateczny 

75- 89 % = dobry 

90-100 % = bardzo dobry 

* uporządkuj wiedzę korzystając z gotowej notatki: 

https://epodreczniki.pl/a/integracja-europejska-polska-w-strukturach-nato-i-ue/DXP3Dm87W
https://epodreczniki.pl/a/integracja-europejska-polska-w-strukturach-nato-i-ue/DXP3Dm87W
https://quizizz.com/join?gc=6270146


1. Polska polityka zagraniczna w pierwszych latach niezależności 

a. po rozwiązaniu 30 VI 1943 r. – aresztowanie gen. Stefana Roweckiego-„Grota” z Polski 

zostały wycofane oddziały Armii Radzieckiej 

b. Polska przystąpiła do nowych organizacji międzynarodowych: 

– Trójkąta Weimarskiego (Polska, Francja i Niemcy) 

– Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Węgry, Czechy i Słowacja) 

– Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (CEFTA) 

2. Starania Polski i przystąpienie do Unii Europejskiej 

a. w grudniu 1991 r. Polska podpisała Układ europejski – umowa stowarzyszeniowa z 

Europejską Wspólnotą Gospodarczą 

b. proces przystosowywana polskiego prawa i polskiej gospodarki do wymogów unijnych 

trwał kilka lat 

c. procedura przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 

– 7-8 VI 2003 r. zostało przeprowadzone ogólnopolskie referendum 

– oficjalne przystąpienie Polski do Unii Europejskiej nastąpiło 1 V 2004 r. 

3. Przystąpienie Polski do Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) 

a. w 1994 r. Polska przystąpiła do tzw. Partnerstwa dla Pokoju 

b. Polska stałą się członkiem Paktu Północnoatlantyckiego 12 III 1999 r. 

 

 

WOS 

 

Temat: Unia Europejska 

 

Unia Europejska jest związkiem państw, który nie ma swego odpowiednika w historii. Jest to 

twór wyjątkowy i cały czas zmieniający swoje oblicze. Czy Unia będzie jedynie luźną 

konfederacją samodzielnych państw czy czymś na kształt Stanów Zjednoczonych Europy, 

pokaże przyszłość. Unia Europejska jest nowym typem związku między państwami. Jej 

głównym zadaniem jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi i ich 

mieszkańcami. Najważniejszymi celami Unii zapisanymi w traktatach, tej swoistej konstytucji, 

są: bezpieczeństwo, postęp gospodarczy, postęp społeczny, ochrona wolności, praw i 

interesów obywateli. Unia Europejska respektuje tożsamość narodową państw 

członkowskich, ich historię, tradycję i kulturę. Zgodnie z doktryną prawa europejskiego 

państwa członkowskie nie tracą swej suwerenności a jedynie przelewają na organy unii 

uprawnienia do wykonywania części swego władztwa. Unia Europejska jest opartym na 

zasadzie wzajemności i solidarności porozumieniem państw, które zdecydowały się na 

przekazanie Unii części swych kompetencji. Uznano bowiem, że tylko wspólnym wysiłkiem 

można zapewnić narodom europy rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny. Unia jest 

odpowiedzią narodów Europy na zagrożenia dzisiejszego świata wynikające z globalizacji. 

* zwróć uwagę na następujące zagadnienia: 

- przyczyny integracji 



- początek integracji 

- powstanie UE 

- funkcjonowanie UE 

* przeanalizuj: 

- noty biograficzne ojców zjednoczonej Europy 

- mapę: Państwa członkowskie UE 

- główne organy UE i ich uprawnienia 

* skorzystaj z e-podręcznika: 

https://epodreczniki.pl/a/polska-w-unii-europejskiej/DpNQdWoph 

OBOWIĄZKOWO na podstawie wiedzy z podręcznika i notatki samodzielnie wypełnij 

test : Unia Europejska, kryjący się pod linkiem. 

https://quizizz.com/join?gc=8844346 

Logując się wpisz swoje IMIĘ i NAZWISKO (nie szyfry, czy nieznane mi pseudonimy) . Przy 

ocenie będzie brana pod uwagę ilość podejść do testu. Ostateczny czas na wykonanie 

zadania upływa 18 maja, godzina 15. 

Możesz samodzielnie sprawdzić, jaką otrzymasz ocenę: 

0-29 %= niedostateczny 

30-50 % = dopuszczający 

51-74 % = dostateczny 

75- 89 % = dobry 

90-100 % = bardzo dobry 
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