Klasa 4 a i b. Historia Polski do 1980 roku.

Proszę o przesłanie zrealizowanych zadań na adres e-mail: agnieszka.321@wp.pl (klasa
4b) i monika.kleska@op.pl (klasa 4a) lub zdjęcia wykonanych zadań na telefon
(511 842 420 – klasa 4b; 660 676 696 – klasa 4a) do dnia 8 kwietnia 2020 r. Proszę o
wpisywanie na przesyłanych pracach imienia i nazwiska, klasy oraz numeru części.

Część III. Mikołaj Kopernik.
Przypomnienie wiadomości.
Zapisz do zeszytu.
- Podaj datę bitwy pod Grunwaldem, kto z kim walczył, kto odniósł zwycięstwo?
- Podaj datę pokoju w Toruniu, warunki, które zostały uzgodnione między stronami
1. Mikuś, czyli Mikołaj Kopernik urodził się w 1473 roku w Toruniu. Toruń dopiero od
6 lat był w granicach państwa polskiego. Rodzice byli ludźmi w miarę zamożnymi.
Dopiero za 300 lat Toruń zasłynie na cały świat produkcją pierników, a za ponad 400
lat – dokonaniem Mikołaja Kopernika. Studiował we włoskich miastach: Bolonia,
Padwa, Ferrara. Był też w Akademii Krakowskiej. Pieniądze na studia miał ze strony
rodziców, ale prawdopodobnie największe nakłady finansowe ponosił biskup
warmiński Łukasz Watzelrode, który był jego wujkiem. Myśl, że Ziemia krąży wokół
Słońca, najprawdopodobniej narodziła się podczas pobytu we Włoszech i w
Krakowie. Były tam biblioteki, z których można było korzystać, wykładowcy, którzy
w większości już nie patrzyli w średniowiecze, ale w nową epokę renesansu. Prace
nad teorią heliocentryczną (teorią, że Ziemia krąży wokół Słońca) prowadził w
Lidzbarku i Fromborku. To ostatnie miasto zapisało się w życiorysie Kopernika.
Ukończył tutaj pracę „O obrotach ciał niebieskich”, obronił zamek przez Krzyżakami.
Tu zmarł i został pochowany.
Na początku XXI wieku archeolodzy w katedrze we Fromborku odnaleźli szczątki
szkieletu należące do Kopernika. Przez całe swoje życie był osobą duchowną.
Zajmował się również poezją, medycyną, ekonomią, rolnictwem, topografią
(sporządzał mapy).
Ciekawostka.
Praca Kopernika „O obrotach ciał niebieskich” była zakazana do publikacji przez
państwo kościelne. Istniały tylko ręczne odpisy. W 1828 roku zakaz usunięto.
Wszystkie swoje prace pisał po łacinie.

Zapisz odpowiedzi do zeszytu.
1. Kiedy i gzie się urodził Mikołaj Kopernik?
2. W jakich miastach w Polsce i we Włoszech studiował?
3. Podaj tytuł jego pracy o ciałach niebieskich.
W podręczniku odszukaj obraz Jana Matejki przedstawiający Mikołaja Kopernika.

