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 18 do 22 maja
Rozwiązania do ćwiczeń z tematu: Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów
zadanie

odpowiedź

1
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B
a) rzemieślnicy, chłopi, wojowie
b) Przykładowe odpowiedzi:
rzemieślnicy – wytwarzali m.in. naczynia, odzież, ozdoby, broń i instrumenty
muzyczne.
chłopi – zajmowali się uprawą ziemi i hodowlą zwierząt.
wojowie – strzegli bezpieczeństwa grodów i okolicznych ziem. Aby zachować
gotowość do walki, dbali o sprawność fizyczną (uprawiali zapasy i ćwiczyli strzelanie
z łuku).
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P, F, P
Przykładowa odpowiedź:
Władca ustanawiał prawa w państwie i był głównym sędzią. Wraz ze swoim dworem
podróżował po państwie, aby doglądać jego spraw.
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Przykładowa odpowiedź:
W czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego wojowie wchodzący w skład drużyny
książęcej byli utrzymywani przez władcę. To on płacił za wyposażenie wojowników i
finansował wychowanie ich dzieci. W późniejszych czasach, gdy dawni wojowie stali
się rycerzami, otrzymywali ziemię, w zamian za co musieli sprawić sobie uzbrojenie i

na wezwanie władcy stawiać się do walki wraz z oddziałem zbrojnych. Wojów z
okresu początków polskiej państwowości i rycerzy z późniejszych czasów różniło
także uzbrojenie (np. wykorzystywanie kolczug i zbroi płytowych).
Rozwiązania do ćwiczeń z tematu: Podsumowanie rozdziału VI
Sprawdź, czy potrafisz
odpowiedź

zadanie
1

a) Bolesław I Chrobry, Kazimierz I Odnowiciel, Bolesław III Krzywousty
b) Bolesław Chrobry, Mieszko II, Bolesław II Śmiały
c) Mieszko I był dziadkiem Mieszka II. Bolesław II Śmiały był wujem Zbigniewa.
Bezprym był bratem Mieszka II.
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1 – chrzest Polski
2 – koronacja Bolesława Chrobrego
3 – odbudowanie kraju przez Kazimierza Odnowiciela
4 – konflikt Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem
A – X wiek, B – X wiek, C – XII wiek
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1138 – 1000 = 138 lat

5

Mieszko I – chrzest Polski, bitwa pod Cedynią
Bolesław Chrobry – pierwsza koronacja w dziejach Polski, zjazd gnieźnieński
Bolesław Krzywousty – podział Polski na dzielnice, zwycięstwo nad Zbigniewem
18 maja
Temat: Rozbicie dzielnicowe, czyli polska „Gra o tron”- ćwiczenia.

Proszę wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń ze str: 106 – 107
20 maja

Temat: Zjednoczenie Polski po rozbiciu dzielnicowym.
Proszę zapisz temat w zeszycie przedmiotowym i zapoznaj się z treścią podręcznika str. 198 - 201
Zainteresowanych zachęcam do wysłuchania audycji:
https://ninateka.pl/audio/wladyslaw-lokietek-na-historycznej-wokandzie

Proszę wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń ze str: 108 – 109
Przez dziennik elektroniczny wytypuję uczniów i poproszę o odesłanie wykonanej pracy
domowej.

Dziękuję za zaangażowanie i pozdrawiam Was serdecznie.

