Lekcja historii – 21 kwietnia 2020 roku

Temat: Maria Skłodowska Curie – polska noblistka.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ile lat po wybuchu powstania styczniowego urodziła się Maria Skłodowska ?
Jakie przedmioty zaliczały się do jej ulubionych?
Co to był Uniwersytet Latający ?
Dlaczego Maria Skłodowska musiała wyjechać do Francji ?
Jak nazywa się najsłynniejszy francuski uniwersytet ?
Kim był mąż Marii Skłodowskiej, po którym przyjęła drugi człon nazwiska ?
Na czym polegała praca małżeństwa Curie?
Jakie były okoliczności objęcia przez Marię Skłodowską – Curie funkcji wykładowcy na
paryskiej Sorbonie ?
9) Kiedy i jakie nagrody zdobyła pani Skłodowska-Curie i za jakie osiągnięcia ?
10) Gdzie znajduje się grób Marii Skłodowskiej – Curie.
11) Wymień wszystkich polskich noblistów i podaj dziedziny, w których otrzymali
Nagrodę Nobla.
12) Gdzie wręczana jest Nagroda Nobla i w jakim dniu ?
13) Co to były „małe Curie” ?
14) Czym było bohaterstwo dla Marii Skłodowskiej Curie ?

Prosiłbym abyście przepisali te pytania do zeszytu i odpowiedzieli na nie możliwie wyczerpująco.
Oczywiście nie zapomnijcie o ćwiczeniach. Prosiłbym wszystkich, tym razem, o przesłanie skanów
lub zdjęć wykonanych prac.
Te zadania robicie do najbliższego piątku do 9:30.
Jeżeli za zgodą rodziców zainstalujecie na komputerach aplikację zoom to kolejną lekcję
za tydzień będziemy mogli przeprowadzić zdalnie.
Jestem rozpoznawalny na zoom pod adresem janusz_jasinski@poczta.onet.pl . Zobaczę
Was jeśli się uda Wam odpowiednio zalogować. Często zoom, wykorzystywany w innych
instytucjach może okazać się nieprzydatny ale zobaczymy. Wyślę Wam zaproszenie do
lekcji z odpowiednim kodem. Ustalamy, że spotkamy się w tej formie (o ile oczywiście nie
wrócimy do szkoły) 28 kwietnia 2020 roku najpóźniej o 8:15. Miejcie wtedy przy sobie
książki i ćwiczenia do historii. Jeśli ktoś wcześniej będzie miał zainstalowanego zoom-a to
proszę dać znać zrobimy próbę indywidualną. Już nie mogę się doczekać aby Was zobaczyć
choćby na ekranie komputera. Pamiętajcie abyście raczej nie wyświetlali się pod
imieniem i nazwiskiem. Pozostawcie imię i nr 4. Ale tego nie narzucam. Nie zapominajcie
się również wylogowywać z zooma jeśli z niego nie korzystacie.

Pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję za wszystkie dotychczas przesłane
prace.
Wasz nauczyciel historii.

