
HISTORIA
Lekcja 14: Kultura średniowiecznej Europy.
Pod tematem wpisz daty, które znajdują się pod tematami lekcji w podręczniku (oś czasu).

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

Wyjaśnij pojęcia:

1. Na czym polegał uniwersalny charakter kultury średniowiecza.  Krótko opisz.

2. Wyjaśnij pojęcia:

Styl romański w sztuce,

Styl gotycki w sztuce

Scholastyka

Te zadania wykonujesz w zeszycie. Nie przesyłacie do mnie.

Lekcja 15 i 16: Polska dzielnicowa. Odbudowa Królestwa Polskiego.

1.  Śmierć tego księcia to koniec zasady pryncypatu-

2.  Objęcie tronu krakowskiego przez tego księcia oznacza koniec senioratu-

3.  Młodszy brat Leszka Białego –

4. Sprowadził Krzyżaków do Polski –

5. Monarchia Henryków śląskich , to okres panowania (jakich władcow) –

6. Jego śmierć w 1241 roku przekreśliła szansę na zjednoczenie Polski –

7. Mongołowie w Polsce zwani byli  -

8. W okresie rozbicia dzielnicowego wytworzyła się nowa forma ustroju politycznego 
-monarchia stanowa, która zastąpiła monarchię –

9. Kim był prawnuk Konrada I Mazowieckiego –

10. Do którego wieku lokalnie rządzili Piastowie na ziemiach polskich –

11. Potomkiem którego syna Bolesława Krzywoustego był Przemysł II –

12. Zakładanie miast i wsi w średniowieczu nazywano –

13. Symbolem jednoczenia Polski był biskup –

14. Wymień pięciu pretendentów do korony polskiej w drugiej połowie XIII wieku-



15. Dzięki niemu Przemysł II koronował się na króla Polski w 1295 roku –

16. Która to był koronacja królewska w Polsce –

17. Z jakiej dynastii pochodził król Wacław II –

18. Biskup przeciwnik Władysława Łokietka w Krakowie –

19. W 1308 Brandenburczycy zajęli Pomorze Gdańskie, kogo Łokietek poprosił o pomoc -

20. Co zrobili wtedy Krzyżacy? –

21. W 1312 roku stłumił bunt –

22. Gdzie koronował się Łokietek? –

23. Jakie ziemie pod koniec panowania utracił Władysław Łokietek? –

Uzupełnij tekst i odeślij do mnie. Masz czas do poniedziałku  1 czerwca 2020.

Czym różnił się w średniowieczu wójt od burmistrza?

To robicie tylko w zeszytach przedmiotowych.

WOS

Lekcja : Władza sądownicza. Instytucje strzegące praworządności.

W zeszycie przedmiotowym wpisz punkty. Znajdują się tuż pod tematem .

Rozwiń krótko te punkty. Nie wysyłaj mi tego zadania.

Prześlę wam mailem najciekawsze projekty dotyczące tego tematu. Projekty 
wykonane przez waszych kolegów a być może i wasze.

Pamiętajcie o pozostałych projektach.


