Dzień dobry. Witam Was serdecznie i zachęcam do udziału w lekcjach online na platformie
TEAMS w każdą środę o godzinie 11:50

Plan pracy od 25 do 29 maja
Rozwiązania do ćwiczeń z tematu: Rozbicie dzielnicowe
zadanie
1
2

odpowiedź
B
1. Podział Polski na dzielnice – 1138 rok
2. Sprowadzenie Krzyżaków do Polski – 1226 rok
3. Zjazd książąt piastowskich w Gąsawie – 1227 rok
4. Bitwa z Mongołami pod Legnicą – 1241 rok
Przykładowe wyjaśnienie:
Krzyżaków na ziemie polskie sprowadził Konrad Mazowiecki. Książę liczył na
ich pomoc w walce z Prusami, najeżdżającymi na rządzone przez niego
Mazowsze i Kujawy. Dodatkowym zadaniem zakonu krzyżackiego miała być
chrystianizacja Prusów.
P, P, F, F
a) ziemia krakowska, ziemia sandomierska, ziemia łęczycka
b) Mazowsze
c) Wielkopolskę
25 maja
Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego.

3

4
5

Proszę zapisz temat w zeszycie przedmiotowym i zapoznaj się z
treścią podręcznika str. 203 - 206
Cele lekcji:


dowiem się, dlaczego ostatni władca z dynastii piastowskiej zapisał się w historii jako

wybitny władca i dobry gospodarz,


poznam politykę zagraniczną Kazimierza Wielkiego



wyjaśnię przyczyny i skutki założenia Akademii Krakowskiej

Zainteresowanych zachęcam do obejrzenia filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=kctgLm9Jk8g

27 maja
Temat: Bilans rządów Kazimierza Wielkiego.

W tym tygodniu nie obowiązują zadania w zeszycie ćwiczeń – nie trzeba ich robić.

Proszę zapisz temat w zeszycie i rozwiąż poniższą kartę pracy- można podać same
odpowiedzi ( nie trzeba drukować zadań) w oparciu o wiedzę z tematu: Czasy Kazimierza
Wielkiego oraz filmu
https://www.youtube.com/watch?v=XpeLwfKwHFU
Karta pracy jest obowiązkowa dla każdego ucznia – termin jej odesłania do 29 maja na
pocztę służbową soltysiak.e@sp8lubin.eu lub ewentualnie na platformę TEAMS

Czasy Kazimierza Wielkiego.
I. Zaznacz jedno wyrażenie w każdym nawiasie, tak, aby powstały zdania prawdziwe.
(0-4 p)
A. Za panowania Kazimierza Wielkiego zwiększyły się dochody państwa, między
innymi dzięki sprowadzeniu do Polski osadników z (Europy Zachodniej / Europy
Wschodniej).
B. Kazimierz Wielki zawarł w Kaliszu pokój wieczysty z (Krzyżakami / Węgrami).
C. W średniowieczu nauka na Akademii Krakowskiej odbywała się w języku (łacińskim /
polskim).
D. W czasie zjazdu europejskich władców w Krakowie w 1364 roku okazałą ucztę wyprawił
(Jan Długosz / Mikołaj Wierzynek).
II. Wyjaśnij, jakie skutki dla państwa polskiego miało założenie Akademii Krakowskiej.
(0-3p)

III. Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Wstaw literkę „P” obok zdań prawdziwych i
„F” obok zdań fałszywych.

(0-7)

A. Na początku panowania Kazimierza Wielkiego Polska utrzymywała przyjazne stosunki
tylko z Czechami i Węgrami.
B. Dzięki staraniom Kazimierza Wielkiego Polska odzyskała Pomorze Gdańskie.

C. Królowi udało się przyłączyć Ruś Halicką i Śląsk.
D. W celu wzmocnienia obronności kraju Kazimierz Wielki kazał wznosić zamki na
pograniczu Mazowsza i Śląska zwane Orlimi Gniazdami.
E. Siostrą, która przeżyła Kazimierza była Elżbieta Łokietkówna królowa Węgier.
F. Kronikarzem, który opisał rządy Kazimierza Wielkiego był Janko z Czarnkowa.
G. W czasie zjazdu europejskich władców w 1364r. rozstrzygnięto spór między cesarzem a
Kazimierzem Wielkim.

Zadanie dla chętnych (nieobowiązkowe)
Chętni uczniowie do 3 czerwca (termin ostateczny) mogą wykonać prezentację do 10
slajdów na wybrany temat:


Kazimierz Wielki – dyplomata i reformator



Władca z dynastii Piastów, którego podziwiam

Dziękuję za zaangażowanie i pozdrawiam Was serdecznie.

