Klasa 5b. 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 6 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.
Część IX. Powtórzenie wiadomości. Polska pierwszych Piastów – cz. 2.
Powtórzenie raz jeszcze – proszę wykonać precyzyjnie polecenia.
1. Na mapie zaznacz:
- dzielnica senioralna – EF,
- Śląsk – B,
- Wielkopolska – G,
- Mazowsze – A,
- Małopolska – D,
- Wrocław – Wr,
- Głogów – Gł
- Kraków – Kr,
- Poznań – Po,
- Odra – Od,
- Wisła – Wi,
- Zakon krzyżacki – Zk (tam, gdzie jest napis Prusowie).
2. Na kartkówkę proszę przygotować wiadomości dotyczące: chronologii, czyli
kolejności panujących władców z dynastii Piastów, przykład Mieszko I – Bolesław
Chrobry i.t.d. do Kazimierza Wielkiego.
3. Do podanych dat podaj wydarzenia: 966 r., 1000 r., 1025 r., 1138 r., 1320 r.
Na następnej lekcji otrzymacie kartę do uzupełnienia, która będzie kartkówką.
Powodzenia!

Część X. Andegawenowie na tronie Polski.
Ćwiczenie powtórzeniowe. Zapisz w zeszycie.
- Jak nazywała się dynastia panująca w Polsce od X do XIV wieku?
1. Było dwóch królów – Kazimierz Wielki – król Polski i Ludwik Węgierski –
król Węgier. Obaj mieli same córki, obaj mieli ten sam problem – kto będzie
rządził w ich państwie po ich śmierci. Ustalili: ten, który przeżyje drugiego,
będzie królem obu krajów. Zmarł Kazimierz Wielki. Ludwik Węgierski został
królem Węgier i Polski. Sprawował władzę przez 12 lat. Zmarł, pozostawiając
dwie córki – Marię i Jadwigę. W Polsce pojawił się problem. Jest kobieta
następczynią tronu, a nie mężczyzna.
2. Dziś na lekcji interesuje nas tylko Jadwiga. Przybyła do Polski nie znając
naszego języka, obyczajów, historii. Czuła się obco. Dla państwa i dla niej
wszystko dobrze się skończyło. W 1384 roku, mając 12 lat, została
koronowana na króla Polski. Takie to były czasy…
3. Polacy chcieli upiec na jednym ogniu dwie pieczenie. Na Litwie, która
systematycznie na nas napadała rządził Władysław Jagiełło. Mieli tego samego
wroga, co Polacy, czyli Krzyżaków. Postanowiono doprowadzić do ślubu
Jadwigi z Władysławem, unii między Polską a Litwą, wspólnymi siłami
zaatakować Krzyżaków. W Krewie w 1385 roku podpisano unię między
Polską a Litwą. Oto warunki unii: przyjęcie chrztu przez Litwę, ślub Jagiełły z
Jadwigą i jego koronacja na króla Polski. W tym wypadku po raz pierwszy w
historii będziemy mieli dwóch królów.
Zapisz odpowiedzi do zeszytu.
1. Z jakich dynastii pochodziła Jadwiga i Władysław?
2. Do podanych dat podaj wydarzenia historyczne: 1384 r., 1385 r.
Proszę przepisać obie lekcje do zeszytu lub wydrukować i wkleić.

