Na ostatniej lekcji w 11.03 2020 r. analizowaliśmy temat:
pt. Polska Bolesława Chrobrego. Na jego realizację
przeznaczyłem dwie godziny lekcyjne. Obecnie podam Wam
notatkę do drugiej części lekcji.
Przepisz lub wydrukuj i wklej do zeszytu podane notatki, a
następnie przeczytaj tematy w podręczniku na s. 170-178 i
wykonaj pracę domową podaną na końcu danego tematu.
W przypadku pytań proszę o kontakt na skrzynkę mailową
o adresie: saugustyniak@poczta.pl
Ciąg dalszy tematu
Temat: Polska Bolesława Chrobrego

17.03.2020 r.

3. Stosunki Polski Bolesława Chrobrego z Niemcami.
a) wojna Niemcami i przyłączanie w 1018 r. Milska i Łużyc,
b) wojna z Rusią Kijowską w 1018 r i przyłączenie Grodów
Czerwieńskich
4. Koronacja w 1025 r. Bolesława Chrobrego i jej znaczenie.
5. Umiem wskazać na mapie (podręcznik s 173) Milsko i Łużyce
oraz Grody Czerwieńskie

Praca domowa
Zaznacz na przedstawionej osi czasu daty zjazdu w Gnieźnie i
koronacji Bolesława Chrobrego

Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej,
wstawiając w kratki cyfry od 1 do 5. Rozpocznij od wydarzenia,
które miało miejsce najwcześniej.
spotkanie Bolesława Chrobrego z cesarzem Ottonem III w Gnieźnie
wyprawa biskupa Wojciecha do Prus
koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski
najechanie Czech przez Bolesława Chrobrego
przyłączenie Grodów Czerwieńskich do Polski

Ćw. 2/ 172
Możesz obejrzeć film powiązany z tematem lekcji.
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=6PSqvPu8FoU

Temat Kryzys i odbudowa państwa polskiego

18.03.2020 r.
24.03. 2020 r.

1. Znam dwie przyczyn monarchii Mieszka II
a) Niemcy i Ruś Kijowska pragną odzyskać utracone ziemie
b) niezadowolenie z powodu pobierania dużych danin w celu
sfinansowania wojen Bolesława Chrobrego i Mieszka I.
2. Znam etapy kryzysu w Polsce Mieszka II
a) atak Rusi Kijowskiej i Niemiec (1031) i utrata zajętych przez
Chrobrego ziem
b) obalenie Mieszka II i krótkotrwałe panowanie Bezpryma,
c) powrót na tron Mieszka II i jego nagła śmierć
3. Rozpad państwa polskiego.
a) bunt możnych i ludności chcących przywrócenia pogaństwa
b) ucieczka z kraju syna Mieszka II - -Kazimierza
c) najazd Czechów (wywóz relikwii św. Wojciecha i opanowanie
Śląska)
4. Znam główne etapy odbudowy państwa polskiego przez
Kazimierza Odnowiciela
a) opanowanie Wielkopolski i Małopolski przy pomocy rycerstwa
niemieckiego (Kraków główną władcy).,
b) opanowanie Pomorza Gdańskiego, Mazowsza i odzyskanie od
Czechów Śląska
c) przywrócenie chrześcijaństwa (nowe biskupstwa i siedziby
zakonów)
5. Znam główne założenie polityki zagranicznej Bolesława
Śmiałego
a)wyprawy wojenne na Czechy i Ruś Kijowską (odzyskanie
Grodów Czerwieńskich),
b) droga dyplomatyczna: uzyskanie zgody u papieża na koronację
w 1076 r.
6. Konflikt króla Bolesława Śmiałego z biskupem krakowskim
Stanisławem
a) przyczyny
- silna władza królewska
b) skutki
- skazanie na śmierć biskupa Stanisława
- bunt możnych i ucieczka króla na Węgry.

Praca domowa
Ćw. 2/ 178
Zaznacz na przedstawionej osi czasu daty : najazdu czeskiego na
Polskę, koronacji Bolesława Śmiałego.

Następna lekcja zostanie umieszczona stronie 24.03. 2020 r.
Proszę do tego terminu uzupełnić notatki i przyswoić sobie
materiał z omówionych tematów.

Możesz obejrzeć film powiązany z tematem lekcji.
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=gVkzo6cvMK8
i
https://www.youtube.com/watch?v=SNMnTdE3cdw
oraz
https://www.youtube.com/watch?v=ha_GroDfZDI
Powodzenia. Do miłego zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo.

