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Witam Was bardzo serdecznie na nietypowej lekcji. Dzisiaj będziemy kontynuowali 

zagadnienia rozpoczęte na poprzedniej lekcji. Nie przepisujecie wszystkich informacji z lekcji, tylko 

to o co poproszę. 

Proszę dopiszcie do poprzedniej lekcji tylko nową datę - 26.10.2020 

Poznaliśmy już nazwy epok, rysowaliśmy oś czasu i zaczęliśmy umieszczać daty w wiekach. 
Przypominam, że: 

 daty, które mieszczą się w przedziale od 1 roku do 100 roku znajdują się w I wieku, 

 daty, które mieszczą się w przedziale od 1roku p.n.e. do 100 roku p.n.e. znajdują 
się w I wieku p.n.e., 

 umieszczanie dat w kolejnych wiekach opiera się na prostych obliczeniach, 
w związku z tym, że wiek liczy 100 lat możemy wykorzystać swoje umiejętności 
matematyczne, czyli podaną datę dzielimy przez sto i jeżeli w dzieleniu zostanie reszta 
to do wyniku dzielenia  dodajemy zawsze 1, oto przykłady: 

 

123 rok: 100= 1 i reszty 23, więc do wyniku  1 dodajemy 1 i mamy wiek II, 

245 rok: 100= 2 i reszty 45, więc do wyniku 2 dodajemy 1 i mamy wiek III, 

1234 rok: 100= 12 i reszty 34, wiec do wyniku 12 dodajemy 1 i mamy wiek XIII 

Tak samo postępujemy z datami umieszczonymi p. n. e. 

123 rok p. n. e.: 100= 1 i reszty 23, więc do wyniku  1 dodajemy 1 i mamy wiek II p. n. e., 

245 rok p. n. e. : 100= 2 i reszty 45, więc do wyniku  2 dodajemy 1 i mamy wiek III p. n. e., 

1234 rok p. n. e.: 100= 12 i reszty 34, więc do wyniku  12 dodajemy 1 i mamy wiek             

XIII p. n. e. 

Mam nadzieję, że zrozumieliście zasadę umieszczania dat w wiekach, więc poproszę Was                                 

teraz o  napisanie w zeszycie podanych przykładów i uzupełnienie wieków.  

Pamiętaj wieki piszemy liczbami rzymskimi. 

Teraz napisz polecenie. 

Który to wiek? 

2020 rok- ………………… wiek 

1984 rok - …………………wiek 

966 rok -………………..wiek 

44 rok p. n. e- ……………….. wiek ……………… 

1410 rok- ………………….. wiek 

Wykonane zadanie sprawdzę na następnych zajęciach online. Jeżeli macie do mnie pytania 

proszę piszcie przez dziennik elektroniczny. Pozdrawiam Iza Markowicz 


