
Lekcja 3: Kryzys monarchii Piastów.
Pod tematem wpisz daty, które znajdują się pod tematem lekcji w podręczniku (oś czasu).

Następnie przepisz punkty z podręcznika (oznaczone kwadratami) -to zrób tylko w zeszycie 
przedmiotowym.

(Napisz w jakim kolorze, według ciebie, są te kwadraty?!! ) – wyślij mi to w mailu.

Następnego zadania nie musisz przepisywać do zeszytu. Ale jeśli chcesz to byłoby fajnie.

Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku. Czytając uzupełnij poniższy tekst.

1. Koronowany na króla w 1025 roku po swoim ojcu też królu-

2. Po początkowych sukcesów Mieszka II, wspólna akcja jego nieprzyjaciół doprowadziła, że 
opanowali oni następujące ziemie: cesarz- władca Rusi- Czesi-

Węgrzy-

3. Mieszko II musiał opuścić kraj w roku………………., a jego miejsce zajął jego przyrodni brat-
………………..

4. Jak okrutnie okaleczono Mieszka w Czechach?-

5. Żona Mieszka II to –

6. Co odesłał do Niemiec Bezprym?-

7. Żeby mógł rządzić, Mieszko II zrzekł się -

8. Po śmierci Mieszka II w roku…………., władzę objął jego syn-

9. Za jego panowania, wybuchł bunt chłopów - ……………………………………., zwany -
…………………………………

10.W 1038 roku najechał Polskę czeski książę –

11.Ten sam książę wracając do Czech przyłączył-

12.Cześnik Mieszka II, rządzący Mazowszem to-

13.Powrót Kazimierza do kraju po okresie wygnania, miał miejsce w roku-

14.Pierwszą stolicą państwa Piastów było-

15.Kazimierz przeniósł stolicę do –

16.Ze względu na zasługi w odbudowie kraju Kazimierz otrzymał przydomek-

Wysyłając do mnie odpowiedzi wystarczy skopiować zadania od 1-16

 wkleić w edytorze tekstu, 

uzupełnić, 

zapisać i odesłać do mnie 

Można też dopisać do punktów same tylko zakończenia tekstu

 Ćwiczenie 2 strona 211. Wykonaj w zeszycie i prześlij mailem.



Pamiętaj: wysyłając maila do mnie, musisz w temacie maila koniecznie napisać – Nazwisko, imię, 
klasa. 

W przeciwnym wypadku nie będę go czytał i traktował jakby praca nie została wykonana. 

Zdjęcia mają być w pionie i wyraźne. 

Pismo odręczne ma być też staranne i wyraźne.

Uczmy się porządku i staranności.

Na wasze odpowiedzi czekam do przyszłej środy włącznie.

Lekcja 4: Od Bolesława Śmiałego do Bolesława Krzywoustego.
Pod tematem wpisz daty, które znajdują się pod tematem lekcji w podręczniku (oś czasu).

Następnie przepisz punkty z podręcznika (oznaczone kwadratami) -to zrób tylko w zeszycie 
przedmiotowym.

Tego zadania nie musisz przepisywać do zeszytu. Ale jeśli chcesz to byłoby fajnie.

Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku. Czytając uzupełnij poniższy tekst.

1. Po śmierci Kazimierza I, tron po nim objął-

2. Nowy władca zyskał dwa przydomki- …………………………….. i ………………………………

3. Jego młodszy brat rządził na-

4. Przestał płacić trybut ze-

5. Wykorzystał spór między cesarzem ……………………….., a papieżem ……………………………

6. Koronował się na króla w roku-

7. W wyniku sporu króla z biskupem …………………… …. …………………………., musiał uciekać z 
kraju w roku-

8. Po wygnaniu Śmiałego władzę objął jego brat-

9. Palatyn Władysława Hermana to-

10.Synowie Władysława Hermana to ……………………………………. i  …………………………………

11.Po śmierci Hermana kraj podzielono na dwie dzielnice. W skład pierwszej rządzonej przez 
Zbigniewa wchodziły …………………………….. i ………………………………….. .W skład dzielnicy 
Bolesława weszły ………………………… i ………………………………………..

12.W wyniku wojny między braćmi, zwycięstwo odniósł-

13.Bolesław wygnał-

14.Spowodowało to wojnę z ………………………….

15.Zwycięsko z wojny wyszedł-

16.  Największym sukcesem Bolesława było przyłączenie do Polski-

17.W 1135 roku Bolesław złożył hołd cesarzowi w /miejscowość/-



Zadanie: Napisz na czym polegał spór między Bolesławem Śmiałym, a biskupem krakowskim 
Stanisławem. 

Wykonaj w zeszycie i prześlij mailem. Pamiętaj o zasadach wysyłania maila.

Pamiętaj: wysyłając maila do mnie, musisz w temacie maila koniecznie napisać – Nazwisko, imię, 
klasa. 

W przeciwnym wypadku nie będę go czytał i traktował jakby praca nie została wykonana. 

Zdjęcia mają być w pionie i wyraźne. 

Pismo odręczne ma być też staranne i wyraźne.

Uczmy się porządku i staranności.

Na wasze odpowiedzi czekam do przyszłej środy włącznie.

Wszystkie te informacje prześlę Wam mailem. 

Załącznik będzie w wordzie więc łatwiej wam będzie pracować.

3C
Uczniowie, którzy chcieliby poprawić oceny z HISTORII  i WOS, mogą przesłać na mojego maila zadane 
wcześniej prace. 

Przypominam: 5 postaci, które miały największy wpływ na dzieje świata. Nie chodzi o życiorys ale 
uzasadnienie dlaczego te właśnie wybraliście.

Ta praca nie jest obowiązkowa.

Mój mail: Kotomasz66@gmail.com 

WOS

mailto:Kotomasz66@gmail.com


WOS   KLASA  1 H

Lekcja 2: Patologie życia publicznego.
W zeszycie przedmiotowym wpisz punkty. Znajdują się tuż pod tematem na stronie 104. (7 punktów).

Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku. Czytając uzupełnij przygotowany przeze mnie tekst. 

Wpisz go do zeszytu i uzupełnij. Dodatkowo prześlij mi mailem wypełniony tekst. Może być np. w word 

1. „Choroby”, które nękają państwo to-

2. Tego przestępstwa dopuszcza się zarówno osoba, która przyjmuje jaki daje łapówkę –

3. Czynniki sprzyjające korupcji to: ………………………………., ……………………………………….., 
……………….………..

4. Rodzaje korupcji to …………………………………… i …………………………………………

5. Przestępstwa mafijne to inaczej przestępczość-

6. Stosowanie obraźliwego i agresywnego języka wobec innych np. w Internecie –

7. Faworyzowanie członków własnej rodziny to-

8. W polityce sposób pozyskiwania zwolenników, polegający naskładaniu nierealnych obietnic-

Napisz co to jest hejt, na czym polega. Podaj przykład hejtu i krótko go opisz. Wpisz do zeszytu i 
wyślij do mnie mailem.


