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 1 do 5 czerwca
Rozwiązania do ćwiczeń z tematu: Zjednoczenie Polski
odpowiedź

zadanie
1

1295 – 1241 = 54 lata

2

Przemysł II – przejął władzę nad Pomorzem po bezpotomnej śmierci tamtejszego
księcia, zginął w wyniku zamachu.
Wacław II – powołał nowych urzędników – starostów, pochodził z Czech.
Władysław Łokietek – dowodził wojskami polskimi w bitwie pod Płowcami,
początkowo był księciem kujawskim.
C
a) XIV wiek, XV wiek
b) A – koronacja Wacława II na króla Polski – 1300 rok, B – bitwa pod Płowcami
– 1331 rok, C – koronacja Władysława Łokietka – 1320 rok, D – zagarnięcie przez
Krzyżaków Pomorza Gdańskiego – 1309 rok

3
4

Przykładowa odpowiedź:
Jakub Świnka był arcybiskupem gnieźnieńskim, któremu podlegały biskupstwa na
ziemiach polskich. Dzięki temu podejmował działania mające na celu
zjednoczenie Polski, rozbitej na liczne księstwa. To on koronował Przemysła II na
króla Polski oraz był zwolennikiem wstąpienia na polski tron Władysława
Łokietka.
A2

5

6

1 czerwca
Temat: Unia polsko-litewska

Proszę zapisz temat w zeszycie przedmiotowym i zapoznaj się z nim oglądając prezentację
ze strony:
https://www.youtube.com/watch?v=LLSO0yA_dIM
oraz
na platformie edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej : zdalne lekcje
https://epodreczniki.pl/a/wielka-wojna-z-krzyzakami/DtOA2Wlvb
obejrzyj film: „Bitwa pod Grunwaldem – obraz Jana Matejki”

Cele lekcji:



Zrozumiem, co było główną przyczyną zawarcia porozumienia pomiędzy Polską a

Litwą.


Dowiem się, do czego zobowiązał się wielki książę litewski, by zostać władcą Polski.

•

Dowiem się, dlaczego doszło do wojny z zakonem krzyżackim i jakie znaczenie miało

zwycięstwo pod Grunwaldem.
Poznam obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem".

•

Wykonam zadania w zeszycie ćwiczeń ze str. 113 - 115
3 czerwca
Temat: Czasy świetności dynastii Jagiellonów.

Proszę zapisz temat w zeszycie przedmiotowym i zapoznaj się z nim oglądając prezentację
ze strony:
https://www.youtube.com/watch?v=ZlLvxdNoH2Y
Cele lekcji:


Dowiem się, jakie były okoliczności zawiązania i rozpadu unii polsko – węgierskiej



Zapamiętam, kiedy i w jakich okolicznościach Polska odzyskała Pomorze Gdańskiego

Przez dziennik elektroniczny wytypuję uczniów i poproszę o odesłanie wykonanej pracy
domowej.
na adres soltysiak.e@sp8lubin.eu

Dziękuję za zaangażowanie i pozdrawiam Was serdecznie.

