PONTYFIKAT JANA PAWŁA II W LICZBACH
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Został ochrzczony
w kościele parafialnym dnia 20 czerwca 1920 roku.
W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia – Lolek. UwaŜano go
za chłopca utalentowanego i wysportowanego. Regularnie grał w piłkę noŜną oraz jeździł na
nartach. Bardzo waŜnym elementem Ŝycia Karola były wycieczki krajoznawcze, a takŜe
spacery po okolicy Wadowic. W większości wycieczek towarzyszył mu ojciec.
Podczas nauki w gimnazjum Karol zainteresował się teatrem. Jesienią 1941 wraz
z przyjaciółmi załoŜył Teatr Rapsodyczny. Rozstanie z teatrem nastąpiło nagle, w 1942 roku,
gdy postanowił studiować teologię. 1 listopada 1946 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk
księcia kardynała Sapiehy.
Dnia 16 października 1978 roku ogłoszono kardynała Karola Wojtyłę następcą świętego
Piotra.
Jan Paweł II w czasie swego pontyfikatu ogłosił 1338 błogosławionych i o 836 mniej
świętych.
Na podstawie tekstu rozwiąŜ zadania 1 - 6
1. W dniu swojego chrztu Lolek miał ……… dni.
2. Jan Paweł II w czasie swego pontyfikatu ogłosił ……..błogosławionych i …………
świętych.
3. Pewnego dnia grał w piłkę od godziny 14:43 do 17:08. Ile czasu grał? …..
4. W niedzielę wyszedł na wycieczkę z tatą o godzinie 11:15. Wędrówka zajęła im 6
godzin i 51 minut. O której wrócili do domu? ……….
5. Uzupełnij zdania zapisując rok znakami rzymskimi
- Karol Wojtyła urodził się ……………
- Święcenia kapłańskie przyjął w ……………
- Nasz Rodak został papieŜem w ………….
6. Z tekstu wypisz wszystkie liczby podzielne:
a) przez 2: ………………………………………………..
b) przez 3:………………………………………………….
c) przez 5: ………………………………………………
7. Ostatnia wyprawa Karola Wojtyły przed wyborem na papieŜa miała miejsce
9 września 1978 roku ze Skawiny Górnej na Polanę Krowiarki w Beskidzie
śywieckim. Długość tej trasy wynosi 18 km. Oblicz jej długość na mapie w skali
1 : 600 000.
………………………………………………………..
Odpowiedź………………………………………………………………………………
.

Na podstawie wykresu rozwiąŜ zadania 8 – 10

