
HISTORIA  

Wpisz do zeszytu temat  

Temat: Najazdy mongolskie. 

Polecenia : 

– Przeczytaj temat z podręcznika str. 242 

- Wpisz do zeszytu punkty, które usystematyzują ci wiedzę: 

1. Przyczyny wzrostu potęgi Mongołów zwanych Tatarami 

a) lokalizacja siedzib (Syberia, część Azji o surowym klimacie, trudności z pożywieniem zmuszały ich 

do poszukiwania siedzib) 

b) świetnie zorganizowana i liczebna armia zwana janczarami 

c) absolutny system rządów przez władców zwanych chanami 

d) taktyki wojenne (stosowanie akcji zwiadowcze w celu poznania sił wroga, pozorowanie ucieczki, 

zasadzki, świetne dowodzenie) 

e) okrucieństwo wobec podbitych 

2. Kierunki podbojów i zdobycze terytorialne Tatarów: 

I. Chiny (przejęli od Chińczyków m.in. gazy trujące, zasłony dymne)     

II. Azja środkowa 

III. Ruś (bitwa nad Kałką) 

IV. Europa (Węgry i Polska) 

3. Dlaczego najechano na Węgry ? 

a) aby Polacy nie wsparli Węgrów 

b) dla zastraszenie  

c) dla spustoszenia ziem i zabrania w jasyr – niewolę  

V. Decydujące starcie Polsko – mongolskie: Bitwa pod Legnicą 1241, klęska Polaków, śmierć Henryka 

Pobożnego władcy Krakowa, zaprzepaszczenie prób zjednoczenia polski po jego śmierci, 

spustoszenie: Sandomierza, Krakowa, Wrocławia. 

VI. Sam wytłumacz b. krótko pojęcia: Złota Orda, janczarzy, Czingis chan 

 

Dziękuję! 

 

 

 



Wpisz do zeszytu temat lekcji: 

Wieś w średniowieczu. (str 248 do 251 – proszę przeczytaj) 

Wpisz do zeszytu opracowanie punktów: 

1. Nowe rozwiązania w rolnictwie (opisz w punktach) 

2. Wygląd średniowiecznej wsi polegał na ……….  

3. Powiększanie ziemi uprawnej odbywało się  przez ………….. 

4. Niemieckie osadnictwo na ziemiach polskich (dlaczego się rozwinęło, jak zachęcali ich polscy 

właściciele ziemscy do przybycia (wolnizna czyli ………….) 

5. Poddani na rzecz pana płacili czynsz pieniężny – jak to wpłynęło na aktywność chłopów ……… 

 

UTRAWAL SOBIE TE 2 LEKCJE! Ciąg dalszy nastąpi   - a najważniejsze ,,ZOSTAŃ W DOMU DLA SWOICH 

DZIADKÓW!!! ŻEBY BYLI!!! 

 

LEKCJA WOS 



 

 

Wiedzę w prezentowanym i prostym skrócie przesyłam do nauczenia. 

 

ZADANIE 



Ułóż TEST 1 odpowiedzi poprawnej z 4 odpowiedziami z tematów: 

1. Podstawowe zasady wyborcze 

2. Demokracja 

3. Sejm i senat 

 Po 4 pytania do każdego tematu i podkreślenie odpowiedzi prawidłowej 

Np. 

Formy demokracji bezpośredniej to: 

a) Wybory prezydenckie, referendum, inicjatywa ludowa 

b) Wybory parlamentarne, veto ludowe, referendum 

c) Referendum, inicjatywa ustawodawcza, list otwarty 

d) Referendum, inicjatywa obywatelska, zgromadzenie ludowe 

 

Czas na przesłanie zadania to 4.04.2020r. 

 

 

WAŻNE!!!! 

Przypominam o przesłaniu prac z ostatniej naszej komunikacji – kilka osób nie przysłało 


