Klasa 4 b. Historia Polski do 1980 roku.

Proszę o przesłanie zrealizowanych zadań na adres e-mail: agnieszka.321@wp.pl lub
zdjęcia wykonanych zadań na telefon 511 842 420. Proszę o wpisywanie na przesyłanych
pracach imienia i nazwiska, klasy oraz numeru części.

Część IV. Jan Zamoyski.
Przypomnienie wiadomości.
Zapisz do zeszytu.
- Wymień miasta, w których studiował Mikołaj Kopernik.
- Podaj tytuł pracy Kopernika o ciałach niebieskich.
1. Jan Zamoyski – człowiek polskiego renesansu, o dużej wiedzy, inteligencji. Żył na
przełomie XVI i XVII wieku. Doradca królów Polski. Ze Stefanem Batorym – władcą
Rzeczpospolitej w komnatach zamku królewskiego na Wawelu przy blasku świec,
przygotowywali plan wojny z Rosją. Wykształciuch. Studiował prawo w Paryżu na
Sorbonie, w Padwie i Strasburgu. Mając 13 lat rozpoczął studia (policz, w której
klasie będziesz, mając 13 lat). Najpotężniejszy człowiek epoki w Polsce.
Czterokrotnie żonaty, w tym z siostrą Stefana Batorego. Był ówczesnym celebrytą, był
bardzo popularny i cieszył się dużym zaufaniem wśród szlachty polskiej. A teraz o
tym o czym marzycie. Miał pieniądze, był najbogatszy. Mając własne, prywatne,
zarobione pieniądze, zrealizował swoje marzenie – zbudował sobie miasto i nazwał go
Zamość.
2. Plan Zamościa według Jana Zamoyskiego. Wyobraźcie sobie człowieka leżącego na
plecach z rozwartymi rękoma i nogami. Głowa była skierowana na zachód. Na planie
rąk i nóg zbudowano mury obronne, dłonie i stopy to bastiony w kształcie trójkąta. Na
miejscu głowy wybudował pałac – swoją siedzibę, by móc obserwować mieszkańców
miasta. Serce to Ratusz – siedziba władz miasta, płuca, by miasto oddychało świeżym
powietrzem, a przede wszystkim pomysłem i sercem to dwie budowle: kościół i
Akademia (która kształci do dziś). Kręgosłup to ulica Grodzka, przecinająca Zamość
na dwie części, Trzy targi odpowiadają położeniu żołądka i nerek.

Zapisz odpowiedzi do zeszytu.
1. Odszukaj w podręczniku temat o Janie Zamoyskim, tam umieszczony jest plan
Zamościa. Odszukaj na nim wymienione budowle.
2. Sporządź samodzielnie plan miasta, którego Ty jesteś autorem..

