Temat: Mieszko I i początki Polski

Na lekcji
realizujemy
1 i 2 punkt
podstawy
programowej

1) Kiedy powstało państwo Mieszka I ?
a. Około 960 roku Mieszko I (935 – 992) objął władzę. Poprzednikami byli
Siemowit, Lestek, i ojciec Mieszka Siemomysł.
b. Musiała zatem już istnieć wcześniej państwowość polska.
2) Na jakim terytorium powstało państwo Mieszka I?
a. Państwo Mieszka I powstało wokół Poznania Gniezna czyli środkowego biegu
Warty.
b. W ciągu swojego panowania rozszerzył swe panowanie o ziemie Wiślan,
Ślężan, Opolan i Pomorzan.
c. Do terenów podporządkowanych Mieszkowi nie należały obszary dzisiejszej
Warmii i Mazur.
3) Dlaczego Mieszko I przyjął chrzest ?
a. Chciał zwiększyć znaczenie wśród innych państw europejskich.
b. Dopóki był poganinem władcy chrześcijańscy nie traktowali go jako
równorzędnego partnera.
c. Od północnego zachodu Mieszkowi zagrażali Wieleci, którzy byli
sprzymierzeni z Czechami. Mieszko przyjął Chrzest z Czech i rozbił sojusz
Wieletów z Czechami.
4) Kiedy Mieszko pierwszy przyjął Chrzest ?
a. Najprawdopodobniej w 966 roku
b. być może 12 kwietnia, ale nie wiemy gdzie.
5) Kiedy do Polski przybył pierwszy biskup ?
W 968 roku przybył do Poznania pierwszy biskup Jordan.
6) Jakie były skutki przyjęcia chrztu dla państwa Mieszka I ?
a. Podniosło rangę księcia na arenie międzynarodowej.
b. Zacieśniło więzi ze światem Zachodu.
c. Ułatwiony został napływ kultury Zachodu.
o zaczęto budować kościoły umiejętnie wyposażane w dzieła sztuki,
o przybywali duchowni, którzy potrafili pisać,
o tworzyli biblioteki
o zakładali szkoły, opiekowali się ubogimi, leczyli chorych,
rozpowszechnili nowe formy uprawy roli.

d. Zanikały różnice między dotychczasowymi plemionami i zaczęło się
kształtować jednolite społeczeństwo.
7) Wymień ośrodki władzy piastowskiej w Polsce.
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Wchodzimy na stronę epodreczniki.pl i
wyszukujemy lekcję:
Mieszko I i początki państwa polskiego.
Przyślijcie mi odpowiedzi na cztery ostatnie pytania z
tej lekcji (na jutro) Oczywiście proszę się również
podzielić uwagami odnośnie tego internetowego
materiału.
Proszę również o przysyłanie fotokopii wykonanych
ćwiczeń z tej i poprzedniej lekcji. Na to macie czas do
środy po świętach do godziny 15:00.

