Klasa 5a. 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 13 maja 2020 r. Proszę o wpisywanie na
przesyłanych pracach imienia i nazwiska, klasy oraz numeru części.
Uwaga! Proszę przesyłać odpowiedzi na zadawane polecenia. Podawać imię, nazwisko i klasę. Brak
pracy jest równy z oceną niedostateczną.
Proszę wykonywać tylko czynności, które sa zaznaczone w poleceniach, nie dopisywać nowych
informacji.
Część XI. Sprawdzian wiadomości. Polska pierwszych Piastów.

1. Na mapie zaznacz:
- dzielnica senioralna – S,
- Śląsk – A,
- Wielkopolska – B,
- Mazowsze – C,
- Małopolska – E,
- Wrocław – F,
- Głogów – H
- Kraków – I,
- Poznań – M,
- Odra – N,
- Wisła – P,
- Zakon krzyżacki – X.
2. Podaj w kolejności chronologicznej władców Polski z dynastii Piastów:
a. Od Mieszka I do Bolesława Śmiałego;
b. Od Przemysła II do Kazimierza Wielkiego.
3. Do podanych dat dopasuj wydarzenia według wzoru: 1964 r. - A
- 966 r.
A. Zjazd w Gnieźnie
- 1000 r.
B. Spotkanie Bolesława Chrobrego z Ottonem III
- 1025 r.
C. Chrzest Litwy
- 1138 r.
D. Koronacja Bolesława Śmiałego
- 1320 r.
E. Testament Krzywoustego
F. Podział Polski na dzielnice
G. Koronacja Władysława Łokietka

Proszę przepisać lekcję do zeszytu lub wydrukować i wkleić, a zadane polecenia proszę obowiązkowo
przesłać do dnia 13 maja 2020 r.

Część XII. Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim 1409-1411.
Zapamiętaj.
- Zakon Krzyżacki powstał w 1198 r. podczas wypraw krzyżowych w Jerozolimie. Sprowadzony w
1226 r. do Polski w celu obrony Mazowsza przed Prusami. W XIII i XIV wieku stali się
śmiertelnym wrogiem Polski i Litwy. Albo my, albo oni…Innego wyjścia nie ma.
1. Kto miał szansę? Na pewno Krzyżacy. Było ich mniej, ale posiadali ciężką jazdę, dzięki
której wygrywało się bitwy. Na ich uzbrojeniu były armaty, kusze (której strzała zwana bełt
przebijała każdą zbroję), doświadczenie.
Polacy i Litwini – więcej sił, mniej ciężkiej jazdy, dużo więcej lekkiej jazdy, która z
krzyżacką nie miała szans.
Był plan. Jagiełły i Witolda. Byli cwaniakami i byli kuci na cztery łapy. Teraz musimy
wrócić do roku 1385…
2. Po roku 1385 – po podpisaniu unii polsko-litewskiej dużo się zmieniło. Jadwiga zmarła,
Jagiełło powtórnie się ożeni, przybyło mu sporo siwych włosów, a wróg, któremu nakazał
zabić ojca i matkę – Wielki Książę Litewski Witold – brat stryjeczny, stał się jego
przyjacielem i najbliższym współpracownikiem.
Obie strony rozpoczęły przygotowania do wojny. Organizowano wielkie polowania, suszono
mięso i ryby, wyrabiano miecze, ćwiczono. Według legendy polscy rycerze, ci spod
Grunwaldu, ostrzyli miecze o kolumny piotrkowskiej Fary. Podobnie było w Sulejowie i
Wolborzu. Jagiełło w tajemnicy nakazał zbudować ruchomy (poruszający się po wodzie, w
częściach, by go złożyć) most. Na pomoc Polakom i Litwinom przybyli Tatarzy, Rusini i
Czesi.
Ciekawostka. Po stronie krzyżackiej stanęli Polacy pochodzący z Pomorza Zachodniego.
Szpiedzy polscy wprowadzili Krzyżaków w błąd. Krzyżacy liczyli na uderzenie na stolicę
Malbork, natomiast Polacy przekroczyli Wisłę, połączyli się z Litwinami i oddzielili stolic
Zakonu od państwa. 15 lipca 1410 roku doszło pod Grunwaldem do największej bitwy w
średniowieczu miedzy Zakonem a siłami polsko-litewskimi.
3. Plan Jagiełły i Witolda: 1. Król nie walczy, jak to było w zwyczaju, dowodzi wojskami z
bezpiecznego miejsca, nie naraża się na śmierć. 2. Lekka jazda wciąga ciężka jazdę
krzyżacka na tereny bagienne, gdzie zyskuje przewagę i niszczy wroga. 3. Oczekiwanie na
atak reszty rycerstwa krzyżackiego. 4. Doprowadzenie do okrążenia wojsk krzyżackich.
I…I wszystko się udało. Świat nie uwierzył, że Polacy i Litwini pokonali Krzyżaków.
Przestali oni być śmiertelnym zagrożeniem dla Polski i Litwy. Wojnę zakończył pokój
podpisany w Toruniu w 1411 roku.
Zapisz odpowiedzi do zeszytu.
1. Jaki był plan wojny z Krzyżakami Władysława Jagiełly i księcia Witolda?

Proszę przepisać lekcję do zeszytu lub wydrukować i wkleić, a zadane polecenia proszę obowiązkowo
przesłać do dnia 13 maja 2020 r.

