Dzień dobry. Witam Was serdecznie i zachęcam do udziału w lekcjach online na platformie
TEAMS w każdy czwartek o godzinie 9:50
Plan pracy od 04 do 08 maja
Podaję rozwiązania zadań z poniższego tematów, aby wszyscy uczniowie mogli sobie sprawdzić
odpowiedzi.
Rozwiązania do ćwiczeń z tematu: Polska Bolesława Chrobrego
odpowiedź

zadanie
1
2

D
a), b)

3

a) 1000 rok
b) Zjazd gnieźnieński odbył się w II połowie X wieku.

4

a) Opis dotyczy ogłoszenia na zjeździe gnieźnieńskim decyzji papieża o utworzeniu
arcybiskupstwa w Gnieźnie i biskupstw w Krakowie, we Wrocławiu i w Kołobrzegu.
b) Biskupstwa podlegały arcybiskupowi gnieźnieńskiemu (Radzymowi, bratu św.
Wojciecha).
*c) Otton III nie miał uprawnień do tworzenia biskupstw i arcybiskupstw. Takie
decyzje podejmował papież.

5

a) Korona królewska i włócznia świętego Maurycego.
b) Bolesław Chrobry uzyskał koronę w 1025 roku. Włócznię świętego Maurycego
otrzymał podczas zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku.

6

a) ciemnoczerwony kolor, b) jasnoczerwony kolor, c) Gniezno

Rozwiązania do ćwiczeń z tematu: Kryzys i odbudowa państwa polskiego
odpowiedź

zadanie
1
2
3

5

D
P, F, P, F
Kazimierz Odnowiciel:
Stłumił bunt ludności przeciw chrześcijaństwu.
Przyłączył do Polski Mazowsze i Pomorze Gdańskie.
Odzyskał dla Polski utracony wcześniej Śląsk.
Był synem Mieszka II.
Przeniósł główną siedzibę władców Polski do Krakowa.
1 – koronacja Mieszka II
2 – najazd Niemców i Rusinów na Polskę
3 – przejęcie władzy w Polsce przez Bezpryma
4 – czeski najazd na Wielkopolskę
5 – powrót księcia Kazimierza do Polski
Bolesław, Grzegorza VII, Henrykiem IV, Stanisława

6

a), b)

*7

Przykładowa odpowiedź:
Każdy z trzech władców musiał zmierzyć się z kryzysem państwa, ogromnymi
problemami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Największe zasługi w pokonaniu
kryzysu miał Kazimierz Odnowiciel, któremu udało się wrócić z wygnania.
Umiejętnie wykorzystał do celów politycznych zaniepokojenie niemieckiego cesarza
wzrostem pozycji Czech. Dzięki temu uzyskał od niego pomoc zbrojną i odzyskał
władzę w Polsce. Zdobył Wielkopolskę i Małopolskę, a w ciągu kilku lat Mazowsze i
Pomorze Gdańskie oraz odebrał Czechom Śląsk. Stłumił bunty ludności i przywrócił
znowu chrześcijaństwo w kraju, aby nie dawać sąsiadom pretekstu do najazdów pod
pozorem walki z poganami. Nie udało mu się odzyskać korony i ziem zdobytych
przez Bolesława Chrobrego, ale przywrócił państwo do istnienia.

4

7 maja
Temat: Bilans panowania Bolesława Krzywoustego – ćwiczenia utrwalające wiedzę.
Proszę zapisać temat w zeszycie i rozwiązać zadania w ćwiczeniach ze str: 97 – 99
Jest to uzupełnienie tematu z poprzedniego tygodnia.
Zainteresowanych odsyłam do wysłuchania nagrania (nie jest to zadanie obowiązkowe):
https://ninateka.pl/audio/boleslaw-krzywousty-na-historycznej-wokandzie
8 maja
Temat: Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów.

Proszę zapisać temat w zeszycie i zapoznać się z treścią podręcznika ze
str. 183– 187.
Zainteresowanych odsyłam do obejrzenia filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=ePK2nrFw6hI

Przez dziennik elektroniczny wytypuję uczniów i poproszę o odesłanie wykonanej pracy
domowej.
Proszę starajcie się przestrzegać podanych terminów, a w razie problemów i pytań proszę
o kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub poczty służbowej:
soltysiak.e@sp8lubin.eu
Dziękuję za zaangażowanie i pozdrawiam Was serdecznie.

