
 

 

Klasy: Va,Vb,Vc

Temat lekcji : Dążenie do jedności państwa.

Lekcje z tego tematu odbędą się ze mną on-line na Skype.

Klasa Vc:  7 kwietnia, godzina 12.00

Klasa Va:  8 kwietnia, godzina 10.00

Klasa Vb:  8 kwietnia, godzina 12.00

Po lekcji proszę o wykonanie ćwiczeń powtórzeniowych i przesłanie do mnie w terminie do 15 
kwietnia. 

Link do formularza odpowiedzi poniżej  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepYVaEp-
Tne92GfEJ7zk_W3xsE8gJpNy81g7ws4ArFQeKAcg/viewform?usp=sf_link

Polecenie 1.

Dopasuj   hasła  związane  z  zagrożeniami  dla  ziem polskich  w  okresie  rozbicia  dzielnicowego

w kolejności: 1,2,3.

    

św. Wojciech 1241 Wincenty Kadłubek Tatarzy

Polecenie 2. 

Podaj nazwę grupy społecznej, której dotyczy poniższy opis.

Dążyli do zjednoczenia, gdyż wojny oraz najazdy prowadziły do niszczenia kościołów i majątków 

kościelnych. 

Czuli się Polakami, znali przeszłość państwa polskiego i pragnęli jego odrodzenia.

……………………………………………………

Polecenie 3.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepYVaEp-Tne92GfEJ7zk_W3xsE8gJpNy81g7ws4ArFQeKAcg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepYVaEp-Tne92GfEJ7zk_W3xsE8gJpNy81g7ws4ArFQeKAcg/viewform?usp=sf_link


Ustal, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe. Wstaw znak X w odpowiednim miejscu 

tabeli 1,2.

Prawda Fałsz
1. Do bitwy pod Legnicą doszło za panowania księcia Henryka 
Pobożnego.
2. Proces jednoczenia ziem polskich został zapoczątkowany przez 
Piastów śląskich.

Polecenie 4.

Otocz pętlą ilustracje i hasła dotyczące roli Kościoła na ziemiach polskich w XIII w.

Ilustracja 1: 1   Ilustracja 2: 2  

Ilustracja 3: 3

Mongołowie kult św. Wojciecha Kronika polska Wincenty Kadłubek

Polecenie 5.

Podaj nazwę grupy społecznej, której dotyczy poniższy opis.

Dążyli do zjednoczenia, gdyż cierpieli z powodu wojen między książętami dzielnicowymi. Pragnęli silnego

władcy, który ochroni ich przed najazdami Mongołów. Czuli się pokrzywdzeni faktem, że Niemcy osiedlali się

na lepszych warunkach niż oni.……………………………………………………

Polecenie 6.



Ustal, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe. Wstaw znak X w odpowiednim miejscu 

tabeli:1,2.

Prawda Fałsz
1.  Klęska Polaków w bitwie pod Legnicą uniemożliwiła zjednoczenie 
Polski przez Piastów śląskich.
2.  W okresie rozbicia dzielnicowego Kościół opowiadał się przeciw 
zjednoczeniu Polski.

Polecenie 7.

Opowiedz o przyczynach, przebiegu i skutkach najazdu Tatarów na Polskę w 1241 roku. ( 8—12 zdań)

Punkty – ocena

    18 - 6

16-17 - 5

14-15  - 4

11-13  - 3

  7-10  - 2

   0-6   -  1




