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) obowiązkowo do 2 czerwca 2020 r. Proszę o
wpisywanie na przesyłanych pracach imienia i nazwiska, klasy oraz numeru części.
Uwaga! Proszę przesyłać zaległe prace i informacje o otrzymaniu części XVI i XVII.. Proszę podawać
imię, nazwisko i klasę. Brak pracy lub przesłanie po tym terminie oznacza ocenę niedostateczną!

Część XVIII. Sprawdzian wiadomości. Historia Polski od X do XV wieku.

Proszę obowiązkowo przesłać zdjęcia wykonanych poleceń w nieprzekraczalnym terminie do dnia
2 czerwca 2020 r. Brak pracy lub przesłanie po tym terminie oznacza ocenę niedostateczną!
Proszę wykonywać treść poleceń, nie dopisywać dodatkowych informacji. Za niewykonanie tej prośby
będzie obniżona ocena.
1. Ułóż w kolejności chronologiczne wydarzenia historyczne, wpisując obok wydarzenia cyfry od 1 do
5.
- koronacja Władysława Łokietka
- zjazd w Gnieźnie
- bitwa pod Legnicą
- testament Bolesława Krzywoustego
- bitwa pod Grunwaldem
2. Do dat dopasuj wydarzenia i postacie historyczne.
- 1364 r.
- 966 r.
- 1385 r.
- 1226 r.
- 1466 r.
Postacie: Mieszko I, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Konrad Mazowiecki, Kazimierz
Jagiellończyk.
Wydarzenia historyczne: przyłączenie Pomorza Gdańskiego do Polski; sprowadzenie Krzyżaków do
Polski, Akademia Krakowska, chrzest Polski, unia polsko-litewska.
3. Podkreśl prawidłowe odpowiedzi.
- Krzyżacy na płaszczach nosili czerwony znak krzyża.
- Szczerbiec – miecz koronacyjny.
- Unia – połączenie dwóch lub więcej państw.
- Styl romański stosowano w architekturze średniowiecza.
- Gród znaczy to samo, co zamek.
4. Podkreśl, który z królów polskich był blisko związany z Piotrkowem Trybunalskim?
- Jan Olbracht
- Aleksander

- Władysław Warneńczyk
5. Z jakich dynastii królewskich pochodzili następujący władcy. Wpisz obok nazwę dynastii: Piastów,
Andegawenów, Jagiellonów.
- Jadwiga
- Jan Olbracht
- Aleksander
- Mieszko I
- Bolesław Chrobry
6. Do terminów historycznych podkreśl prawidłową odpowiedź.
- Wawel to rezydencja królów w: Krakowie, Wrocławiu, Piotrkowie.
- Gall Anonim – kronikarz, rycerz, biskup.
- Polanie zamieszkiwali: Mazowsze, Śląsk, Wielkopolskę.
- Pospolite ruszenie - rycerze na sygnał ruszali do: pracy, walki, ucieczki.

Część XIX. Wychowanie spartańskie.
Tematem tym zaczynamy cykl lekcji powtórzeniowych.

