Klasa 5. Historia Polski Piastów i Jagiellonów.

Proszę o przesłanie zrealizowanych zadań na adres e-mail: agnieszka.321@wp.pl lub
zdjęcia wykonanych zadań na telefon (511 842 420) do dnia 8 kwietnia 2020 r. Proszę o
wpisywanie na przesyłanych pracach imienia i nazwiska, klasy oraz numeru części.

Część III. Bolesław Śmiały.
Przypomnienie wiadomości.
Zapisz do zeszytu.
Podaj, jakie zapadły decyzje na zjeździe w Gnieźnie w 1000 roku.
1. Po śmierci Bolesława Chrobrego doszło do walk o władzę między jego synami
Mieszkiem II a Bezprymem. Wygrał Mieszko II, ale wkrótce zmarł. W państwie
zapanował chaos, doszło do walk Piastów z przeciwnikami o władzę. Sytuację
opanował Kazimierz Odnowiciel. Przeniósł stolicę do Krakowa, zwiększył
liczebnie drużynę zbrojną, odbudował miasta, rozwinął handel.
2. Bolesław Śmiały – król Polski od 1076 roku, syn Kazimierza Odnowiciela.
Pochodził z dynastii Piastów. Dążył do jak największej niezależności od
Cesarstwa Niemieckiego. Stoczył z nimi zwycięskie wojny. Popierał papieża w
sporze z cesarzem niemieckim. Zawarł sojusz z Węgrami, wspierał władców na
Rusi. Jego działalność spowodowała powstanie opozycji, która chciała go
pozbawić korony. Kary na opozycji spowodowały liczne ofiary – jedną z nich był
biskup krakowski Stanisław. Bolesław Śmiały musiał uciekać z kraju, zginął w
niewyjaśnionych okolicznościach. Wszystko wskazuje, że za opozycje wobec
króla stał cesarz Niemiec. Jaki miał w tym cel?
- Podporządkowanie władcy Polski Niemcom.
- Cesarz dysponował polską koroną.
Zapisz odpowiedzi do zeszytu.
1. Na podstawie tekstu wymień władców Polski w XI wieku w kolejności
chronologicznej.
2. Jakimi metodami, działaniami Bolesław Śmiały bronił się przed uzależnieniem
od cesarza niemieckiego?

Część IV. Bolesław Krzywousty.
Przypomnienie wiadomości.
Zapisz do zeszytu.
1. Jaki kraj zagrażał bezpieczeństwu Polski w XI wieku?
2. W którym roku koronował się na króla Polski Bolesław Śmiały?

1. Po śmierci Bolesława Śmiałego i jego syna, władzę przejął jego brat Władysław
Herman, był uzależniony od cesarza Niemiec. Miał dwóch synów: starszego
Zbigniewa i młodszego Bolesława. Między nimi doszło do walk o władzę po
śmierci ojca.
2. Wojna między braćmi. Zbigniew zwrócił się o pomoc do cesarza Niemiec. Ten
wyraził zgodę na wyprawę przeciwko Bolesławowi. Zakończyła się ona klęską.
Do legendy przeszła obrona Głogowa w 1109 roku. Głogów strzegł przejść na
rzece Odra. Cesarz niemiecki, zdobywając ten gród, mógłby się cieszyć
zwycięstwem nad Bolesławem. Zbigniew zaproszony do Krakowa przez
Bolesława, został uwięziony, następnie oślepiony. Wkrótce zmarł.
3. W 1138 roku Bolesław sporządził testament, na mocy którego wszyscy jego
synowie otrzymali część obszaru Polski we władanie. Najstarszy miał pełnić
funkcję seniora – rządzić całym krajem. Po jego śmierci kolejny najstarszy żyjący
i.t.d.
Ciekawostki.
Dlaczego Krzywousty?
I wersja. Po narodzinach miał niezrośnięte podniebienie, które później mu się
krzywo zrosło.
II wersja. Podczas polowania dzik kłem zranił go w usta, które krzywo się
zrosły.
Dlaczego Bolesław oślepił Zbigniewa?
W średniowieczu można było być niewidomym i być królem, ale gdy ktoś nie
posiadał oczu, nie mógł być królem.

Zapisz odpowiedzi do zeszytu.
1. Jaka była przyczyna walk między Zbigniewem a Bolesławem?
2. Podaj datę obrony Głogowa. Dlaczego obrona tego grodu była tak ważna dla
losów Polski?

