Klasa 5c. 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 26 maja 2020 r. Proszę o wpisywanie
na przesyłanych pracach imienia i nazwiska, klasy oraz numeru części.
Uwaga! Proszę przesyłać zaległe prace i informacje o otrzymaniu czści XVI i XVII.. Proszę podawać
imię, nazwisko i klasę. Brak prac jest równy z oceną niedostateczną.
Część XVI. Gospodarka i kultura średniowiecza od X do XIII wieku.
1. Gospodarka. Nastąpił postęp techniczny w rolnictwie. Zaczęto stosować dwupolówkę (czyli pół pola
odpoczywa, druga połowa jest zasiana), stosowanie żelaznego pługu, nawożenie gruntów. Pojawiły
się pierwsze nadwyżki żywności, które magazynowano lub sprzedawano.
W rzemiośle udoskonalono wydobywanie rudy metali. Nastąpił rozwój miejskich ośrodków
rzemieślniczych np. Kraków. Rozwijał się handel z południowym sąsiadem – Węgrami, wschodnim
– Rusią. Zwiększył się stan liczebny mieszkańców Europy. W miarę postępów w rozwoju
gospodarczym upowszechnił się pieniądz. W obiegu było mało monet. Odpowiednikiem jego były
pieprz i zboże. Prawo bicia monety przysługiwało władcom. Pojawił się kredyt.
2. Kultura. Kościół tworzył mecenat, czyli poprzez opłacanie artystów, wpływał na rozwój sztuki.
Prowadził szkoły. W klasztorach uczono, organizowano pomoc dla najbiedniejszych.
Najważniejszym autorytetem było Pismo Święte. Językiem powszechnie używanym w Europie była
łacina. Powstały uniwersytety: we Włoszech, Francji i Anglii. W szkołach średniowiecznych
uprawiano scholastykę – miała ona uzasadnić prawdy wiary przez rozum.
3. Kultura rycerska. Ogromną popularnością cieszyły się pieśni (opowiadania) o wojennych czynach
rycerzy. Najsłynniejsza pieśń to „Pieśń o Rolandzie”. Rycerze brali udział również w łowach i
turniejach, ucztach z tańcami i muzyką.
4. Książki wciąż pisano ręcznie, zdobiono kolorowymi ilustracjami. Zajmowali się tym mnisi w
klasztorach.
5. W Europie, jak i na ziemiach polskich centrami kultury były miasta, gdzie znajdowały się
uniwersytety, katedry, ośrodki władzy i handlu. Innymi ośrodkami były klasztory.
6. Do wybitnych kronikarzy polskich zaliczamy: „Kronikę” Wincentego Kadłubka, Gala Anonima –
jego „Kronika” w całości była napisana po łacinie i była poświęcona Bolesławowi Krzywoustemu,

Część XVII. Powtórzenie wiadomości. Historia Polski od X do XV wieku.

Na następnej lekcji otrzymacie kartę ze sprawdzianem.
Proszę o zapoznanie się z następującymi terminami historycznymi: styl romański, gotyk, Biskupin, Polanie,
dynastia Piastów, dynastia Jagiellonów, Andegawenowie, zasada senioratu, Krzyżacy, Akademia
Krakowska, przywilej, unia, pospolite ruszenie, nihil novi, gród, szlachta, sejm walny, szczerbiec, Wawel,
zjazd gnieźnieński, chrzest Polski, wojna trzynastoletnia.
Proszę o zapoznanie się z działalnością wymienionych postaci historycznych: Mieszko I, Bolesław Chrobry,
Otto III, Dobrawa, św. Wojciech, biskup krakowski Stanisław, Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław
Śmiały, Gall Anonim, Władysław Herman,, Bolesław Krzywousty, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki,
Władysław Jagiełło, Władysław Warneńczyk, Jan Olbracht, Aleksander (król Polski).
Proszę do podanych dat odszukać wydarzenia historyczne: 966 r., 1000 r., 1025 r., 1138 r., 1241 r., 1226 r.,
1320 r., 1364 r., 1385 r., 1410 r., 1444 r., 1466 r., 1505 r.
Podaję wzory zadań, jaki będziecie wykonywać. Podkreślam, że są to tylko wzory specjalnie Wam podane,
żeby ułatwić przygotowanie do sprawdzianu. Zadania będą dłuższe i będą zawierały więcej wiadomości.
Proszę o uzupełnienie tych zadań w ramach przygotowania do sprawdzianu.
1. Ułóż w kolejności chronologicznej wydarzenia.
a. Koronacja Władysława Łokietka, zjazd w Gnieźnie, bitwa pod Grunwaldem.
2. Prawda czy fałsz. Przy zdaniu dopisujemy literkę P lub F.
a. Krzyżacy na płaszczach nosili czerwony znak krzyża.
b. Szczerbiec to miecz używany przy koronacji królów.
c. W 1411 roku była bitwa pod Grunwaldem.
3. Dopasuj prawidłowe odpowiedzi do terminów historycznych.
- chrzest Polski
1000 r.
Władysław Łokietek
- zjazd w Gnieźnie
966 r.
Mieszko I
- koronacja
1320 r.
Bolesław Chrobry
4. Podkreśl, który z królów Polski był blisko związany z Piotrkowem Trybunalskim.
- Bolesław Chrobry
- Kazimierz Odnowiciel
- Władysław Warneńczyk
5. Z jakiej dynastii pochodzili władcy Polski? Nazwy dynastii masz podane: Piastowie, Jagiellonowie,
Andegawenowie.
- Kazimierz Jagiellończyk
- Jadwiga
- Kazimierz Wielki
6. Styl romański, gotycki – czym się charakteryzował. Obok podanych cech wpisz literę G, jak gotyk,
literę R, jak romański.
- małe okna
- duża, halowa budowla
7. Dopisz prawidłową odpowiedź z podanych (nie dopisuj własnych).
- Polanie zamieszkiwali
Mazowsze, Śląsk, Wielkopolskę
8. Uzupełnij zdania o wydarzenia, daty, postacie.
W bitwie pod Grunwaldem w roku ….. Władysław ……………. Pokonał …………….. .

