Dzień dobry. Witam Was serdecznie w kolejnym tygodniu zdalnego nauczania.

Plan pracy na 20 -24 kwietnia
Podaję rozwiązania zadań z ostatnich tematów, aby wszyscy uczniowie mogli sobie sprawdzić
odpowiedzi.
Rozwiązania do ćwiczeń z tematu: Zanim powstała Polska
odpowiedź

zadanie
1
2

A
a), b)

3

wielu, przyrody, Swaróg, ognia, Perun, Świętowit, czterech

4

Wiślanie, Ślęża, Pomorzanie
Przykładowe wyjaśnienie:
HASŁO: Polanie – plemię, które zamieszkiwało okolice Gniezna i podbiło
większość plemion żyjących na obszarze dzisiejszej Polski. W X wieku stworzyli
silne państwo Polan.
a) malowanie pisanek, topienie Marzanny, polewanie się wodą w śmigus-dyngus
b) Przykładowa odpowiedź:
W mojej rodzinie malujemy pisanki w czasie Wielkanocy i polewamy się wodą w
śmigus-dyngus.

5

.
Rozwiązania do ćwiczeń z tematu: Mieszko I i początki Polski
odpowiedź

zadanie
1
2

A
P, P, F, F

3

Przykładowe odpowiedzi:
wzrost znaczenia polskiego władcy i Polski w Europie
zapoczątkowanie kształtowania się poczucia wspólnoty wśród mieszkańców
państwa Mieszka I
rozwój kultury na ziemiach polskich (piśmiennictwo, sztuka, architektura)
wprowadzenie państwa Mieszka I do kręgu kultury chrezścijańskiej
Przykładowe wyjaśnienie:
Duchowni należeli do niewielu wykształconych ludzi w Polsce, znali łacinę,
więc pomagali władcy w rządach, np. zajmowali się dyplomacją. Prowadzili
korespondencję z zagranicznymi dworami, brali udział w poselstwach i toczyli
w imieniu księcia rozmowy z innymi władcami. Ponadto głosili nauki
chrześcijańskie, budowali kościoły i klasztory, zakładali szkoły i biblioteki,
opiekowali się ubogimi i upowszechniali nowe sposoby gospodarowania.
a) 966 rok, b) 992 rok
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5

6

a), b), c)

Odpowiedzi do kolejnych będę umieszczać sukcesywnie po upływie terminu na odesłanie pracy
domowej.

20 kwietnia
Temat: Kryzys i odbudowa państwa polskiego w XI wieku.
Proszę zapisać temat w zeszycie i zapoznać się z treścią podręcznika ze
str. 175– 176.
Z tego tematu najważniejsze informacje to: (możesz je wydrukować lub przepisać jako
notatkę)
Mieszko II Lambert objął rządy po swoim ojcu Bolesławie Chrobrym i w 1025 r.
koronował się na króla. Kontynuował politykę ojca, ale bez powodzenia. Polska za jego
panowania straciła Milsko, Łużyce, Morawy i Grody Czerwieńskie. W 1031r. władzę
przejął jego brat Bezprym, zmuszając Mieszka II do ucieczki z kraju. Po śmierci Bezpryma
władca wrócił do Polski, ale nie odzyskał utraconej pozycji.
Lata 1034-1039 to okres chaosu i walk wewnętrznych. Usamodzielniły się wtedy Mazowsze
i Pomorze, a książę czeski Brzetysław zagarnął Śląsk. Kazimierz Odnowiciel powrócił do
kraju z wygania, opanował sytuację i odzyskał utracone wcześniej ziemie (Mazowsze i
Śląsk). Po zniszczeniu Gniezna przez czeski najazd Kraków pełnił funkcję nowej stolicy.
22 kwietnia
Temat: Panowanie Bolesława Śmiałego.

Proszę zapisać temat w zeszycie i zapoznać się z treścią podręcznika ze str. 177- 178

Z tego tematu najważniejsze informacje to:
Po śmierci Kazimierza Odnowiciela władze po nim przejął jego syn Bolesław Śmiały
zwany też Szczodrym. W 1076 r. został koronowany na króla Polski. Organizował liczne
wyprawy na Węgry i na Ruś Kijowską, od której odzyskał Grody Czerwieńskie. W 1079
skazał na śmierć biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa, czym wywołał bunt
możnych i musiał uciekać z kraju.

Zainteresowanych odsyłam do obejrzenia filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=3q8RG7sHvb0
Uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń ze str. 95– 96
Przez dziennik elektroniczny wytypuję uczniów i poproszę o odesłanie wykonanej
pracy domowej na adres soltysiak.e@sp8lubin.eu
Proszę starajcie się przestrzegać podanych terminów, a w razie problemów i pytań proszę
o kontakt przez dziennik elektroniczny lub pocztę służbową.
Dziękuję za Wasze zaangażowanie i pozdrawiam serdecznie.

