
Klasa 6 – język polski  

Witam Was. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi.  Zapraszam do pracy. 

Temat: W  raju  

1.  Zastanów  jakie masz skojarzenia ze  słowem raj. Następnie dokończ w zeszycie zdanie: 

 Raj to …………………………….. 

2. Przeczytaj  tekst  w podręczniku na str.242-243. 

3. Zastanów się, czy potrafisz odpowiedzieć na pytania z ćw. 1 pod tekstem. Jeżeli nie potrafisz 

przeczytaj tekst jeszcze raz. 

4. Zastanów się dlaczego Pan Bóg porównany jest do garncarza? 

5. Zastanów się,  dlaczego Bóg nie pozwalał Adamowi i Ewie jeść owoców z drzewa wiadomości 

dobrego i złego? 

6. Napisz w zeszycie jak rozumiesz zwrot: Czuć się jak w raju. 

 

 

 

Temat: Oddziaływanie Biblii na świadomość i kulturę. 

 

I.  Obejrzyj materiał ikonograficzny zamieszczony w podręczniku na str.248-249. 

II. Wypełnij kartę pracy 

                                                      KARTA PRACY  

1. Do  podanych związków frazeologicznych dobierz z ramki odpowiadające im 

znaczenia. 

umrzeć, znieruchomieć, pogrom, siedlisko występku, przyszło niespodziewanie, zrobiło 
się ciemno 

  

przenieść się na łono Abrahama - ………………………………………………………………………………………… 

 

zamienić się w słup soli -   ………………………………………………………………………………………………….. 

 

spadło jak manna z nieba - ………………………………………………………………………………………………….. 

 

rzeź niewiniątek - …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Sodoma i Gomora - ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

nastały egipskie ciemności -  ………………………………………………………………………………………………… 

 

2. O kim powiemy? 

              faryzeusz - ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

             goliat - …………………………………………………………………………………………………………………………………        

            judasz -  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           błędna owca - ………………………………………………………………………………………………………………………. 



           herod baba - ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

        wilk w owczej skórze - ………………………………………………………………………………………………………………….. 

        niebieski ptak - ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Połącz wyrażenia z odpowiadającymi im znaczeniami. 

 kielich życia                                               fundament, początek 

Królestwo niebieskie                               symbol płodności; w Biblii- symbol uzdrowienia i odmłodzenia 

kielich goryczy                                         eucharystia, komunia 

kamień węgielny                                     bogactwo, pieniądze, majątek 

drzewo figowe                                        coś dokuczliwego, nieznośnego, uciążliwego 

złoty cielec                                              Królestwo Boże; miejsce dla zbawionych 

wieża Babel                                            cierpienie, boleść, strapienie 

plagi egipskie                                        zbiorowisko ludzi mówiącymi różnymi językami; zamęt, bezład 

                                                               różnorodność poglądów, zdań     

4. Uzupełnij podane wyrażenia, a następnie wyjaśnij ich znaczenie. 

…………………… srebrniki  - ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………..wyrok   - ……………………………………………………………………………………………………………………..       

…………………wieść  -   ………………………………………………………………………………………………………………………    

5. Z jakimi wyrażeniami kojarzą Ci się poniższe ilustracje? Wyjaśnij ich znaczenie 

przenośne. 

              

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Odpowiedzi prześlij na adres e-mail mariabasamana20@gmail.com do 08.04.2020 

 

Klasa 7 – historia 

Temat : Narodziny faszyzmu we Włoszech. 

Obejrzyj film: Faszyzm we Włoszech na https://www.youtube.com/watch?v=yoNhOjWIEAI 

1. Przeczytaj tekst na str.192 Włochy po I wojnie światowej. 

2. Odpowiedz na pytania: 

 Z jakimi problemami borykały się Włochy po I wojnie światowej? 

 Kto stał  na czele Narodowej Partii Faszystowskiej? 

3. Przeczytaj tekst na str.192-193 Rządy faszystów we Włoszech oraz przeczytaj biogram o         

B. Mussolinim. 

4. Odpowiedz na pytania: 

 W jaki sposób Mussolini zdobył władzę we Włoszech? 
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 Wymień cechy państwa faszystowskiego na podstawie Włoch pod rządami Benito 

Mussoliniego. 

Odpowiedzi do punktu 4 prześlij na adres e-mail mariabasamana20@gmail.com do 08.04.2020 

 

Klasa 8 – historia 

 

Temat: początki opozycji demokratycznej w Polsce 

1. Przypomnij sobie z poprzedniej lekcji w jaki sposób Edward Gierek chciał zbudować „drugą 

Polskę” 

2. Przeczytaj tekst na str.202-203 Czerwiec 1976 roku 

3. Odpowiedz na pytania: 

 Jakie były skutki polityki prowadzonej przez Gierka? 

 Jakie były skutki wystąpień 1976 r. 

4. Przeczytaj tekst na str. 203 Powstanie opozycji 

5. Napisz w zeszycie notatkę na temat Komitetu Obrony Robotników.( Kiedy powstał? 

Kto do niego należał? W jaki sposób działał?) 

Notatkę prześlij na adres e-mail mariabasamana20@gmail.com do 08.04.2020 
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