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). Proszę o wpisywanie
na przesyłanych pracach imienia i nazwiska, klasy oraz numeru części.

Część V. Zjednoczenie Polski. Władysław Łokietek – cz. 1.
Przypomnienie wiadomości.
Zapisz do zeszytu.
- Do podanych dat podaj wydarzenia historyczne: 1109 r., 1138 r.
- Dlaczego doszło do rozbicia dzielnicowego?
1. Próby zjednoczenia Polski.
Po śmierci Krzywoustego, władzę miał sprawować najstarszy z jego synów – senior.
Władza zawsze przyciągała, dlatego młodsi bracia wygnali starszego i tym samym
złamali zasadę senioratu. Do XIV wieku trwały próby zjednoczenia. Jedni książęta
piastowscy byli mordowani, jak Leszek Biały, inni ginęli w bitwie, jak Henryk
Pobożny lub umierali śmiercią naturalną, jak Henryk Brodaty. Mieliśmy pecha.
2. W 1241 roku pod Legnicą doszło do bitwy między wojskami polskimi a Mongołami,
znanymi w Polsce, jako Tatarzy. Nasz dowódca Henryk Pobożny stracił głowę
dosłownie, bitwę przegraliśmy. Mongołowie zastosowali nową broń, której myśmy
nie znali (łuk, szabla, gazy trujące, race). Metody walki – wprowadzali preciwnika w
pułapkę.
3. W 1295 roku na króla Polski koronował się Przemysł II. Koronacja ta miała
przypieczętować proces jednoczenia Polski. W kilka miesięcy później został
zamordowany. Wacław II – król Czech koronował się na króla Polski w 1300 roku,
uzależniając nasz kraj od siebie.
Uwaga.
Był sobie gość, którego zwano Łokietkiem, był księciem piastowskim. Jako jedyny
podjął z Czechem walkę o władzę.
Zapisz odpowiedzi do zeszytu.
1. Wymień książąt polskich, którzy chcieli dokonać zjednoczenia Polski.
2. Zbierz wiadomości dotyczące pojęcia historycznego „lajkonik”.

CzęśćVI. Zjednoczenie Polski. Władysław Łokietek – cz. 2.
Przypomnienie wiadomości.
Zapisz do zeszytu.
- Do podanych dat podaj wydarzenie historyczne: 1241 r., 1295 r., 1300 r.

1. Władysław Łokietek – książę kujawski z dynastii Piastów.
Łokietek, czyli mały wzrostem, sięgał do łokcia dorosłemu mężczyźnie. Był małego
wzrostu, ale wielki charakterem, umysłem (spryciarz i szczęściarz). Po śmierci
Wacława III – króla Czech i Polski, Łokietek, przy pomocy Węgrów, zdobył
Małopolskę w 1306 roku, w osiem lat później – Wielkopolskę. To były sukcesy. Były
i porażki: Krzyżacy opanowali Pomorze Gdańskie, nie przyłączył Śląska i Mazowsza.
2. W 1320 roku w Krakowie Łokietek koronował się na króla Polski. Fakt ten podkreślał
samodzielność i niezależność Królestwa Polskiego.
3. Uwaga! Zagrożenia. Łokietek miał 71 lat, gdy Krzyżacy w sojuszu z Czechami
zaatakowali Królestwo. Mieliśmy szczęście. Czesi na umówione spotkanie z
Krzyżakami spóźnili się o 3 dni. Krzyżacy nie czekając na sojuszników, rozpoczęli
odwrót. Pod Płowcami w 1331 roku wojska polskie uderzyły na część sił krzyżackich
i je rozbiły. Łokietek zmarł w 1373 roku.

Zapisz odpowiedzi do zeszytu.
1. Jakie części Polski Łokietek:
a. zjednoczył?
b. utracił?
c. nie przyłączył?
Ciekawostka.
Legenda mówi, że Łokietek przed nasłanymi przez króla Czech mordercami, ukrywał
się w wieży kościoła św. Jakuba – Farze w Piotrkowie Trybunalskim.

