Klasa 5. Historia Polski Piastów i Jagiellonów.

Proszę o przesłanie zrealizowanych zadań na adres e-mail: agnieszka.321@wp.pl do
dnia 2 kwietnia 2020 r.. Proszę o wpisywanie na przesyłanych pracach imienia i
nazwiska, klasy oraz numeru części.

Część I. Mieszko I.
Słowniczek:
- plemię – grupa ludzi mająca wspólnego przodka, zamieszkująca ten sam obszar;
- dynastia – władcy pochodzący z tej samej rodziny;
- wojowie – wojownicy walczący na wojnie.
1. Mieszko I pochodził z dynastii Piastów. Sprawował władzę nad plemieniem Polan ze
stolicą w Gnieźnie. Dokonał podboju sąsiednich plemion, zamieszkujących nad Odrą i
Wisłą.
2. W 966 r. Mieszko przyjął chrzest, obawiając się najazdu zbrojnego cesarza
niemieckiego na nieochrzczony kraj. Podjął decyzję, że sam przyjmie chrzest, ale nie
od Niemiec, ale od Czech. Jednym z warunków było małżeństwo władcy z czeską
księżniczką Dobrawą.
3. Dokonania Mieszka I:
a. rozbudował liczbę grodów;
b. rozwinął handel;
c. zwiększył ilość wojów;
d. uniezależnił Kościół w Polsce od wpływów niemieckich.
Ćwiczenie 1. Zapisz odpowiedź w zeszycie.
1. Kiedy, od kogo i dlaczego Mieszko I przyjął chrzest?
2. Wyjaśnij terminy: dynastia, wojowie.

Część II. Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski.

Powtórzenie wiadomości. Zapisz odpowiedź do zeszytu.
1. W którym roku Mieszko I przyjął chrzest?
2. Z jakiej pochodził dynastii pierwszy władca Polski?
1. Bolesław Chrobry był synem Mieszka I i księżniczki czeskiej Dobrawy, pochodził z
dynastii Piastów. W roku 992 przejął władze w Polsce.
2. W roku 1000 w Gnieźnie odbyło się spotkanie cesarza Niemiec Ottona III z księciem
Bolesławem Chrobrym. Władca Niemiec przybył do Polski z pielgrzymką do grobu
św. Wojciecha. Podczas spotkania cesarz wyraził zgodę na koronację Bolesława na
króla Polski i utworzenia arcybiskupstwa w Gnieźnie.
3. Po śmierci Ottona III, nowy władca Cesarstwa Henryk II chciał sobie
podporządkować państwo Chrobrego. Wojny trwały od 1002 do 1018 roku.
Zakończyły się one pokojem w Budziszynie w 1018 roku, na mocy którego Polska
stała się niezależna od Niemiec.
Ćwiczenie 1. Zapisz odpowiedź w zeszycie.
1. Podaj datę zjazdu w Gnieźnie i ustalenia między władcami Niemiec i Polski.
Ciekawostki: Święty Wojciech był przyjacielem Ottona III i Bolesława Chrobrego.
Obawiając się o swoje życie, schronił się najpierw w Rzymie, później w państwie Chrobrego.
Następnie wyruszył z misją szerzenia chrześcijaństwa do pogańskich Prus, gdzie został
zamordowany. Bolesław Chrobry wykupił jego zwłoki i pochował w Gnieźnie.

