Świat sprzed lat, historie, legendy a może i bajki
Imię i nazwisko..........................................................................

1. Przeczytaj uważnie tekst źródłowy 
Młody Siemowit, syn Piasta wzrastał w siły i z dnia na dzień postępował i rósł w zacności do
tego stopnia, że król królów i książę książąt za powszechną zgodą ustanowił go księciem
Polski, a Popiela wraz z potomstwem doszczętnie usunął z królestwa. Opowiadają też starcy
sędziwi, że ów Popiel wypędzony z królestwa tak wielkie cierpiał prześladowanie od myszy, iż
z tego powodu przewieziony został przez swoje otoczenie na wyspę, gdzie tak długo
w drewnianej wieży broniono go przed owymi rozwścieczonymi zwierzętami, które tam
przepływały, aż opuszczony przez wszystkich [...] zginął śmiercią najhaniebniejszą, bo
zagryziony przez te potwory [...]
Siemowit tedy, osiągnąwszy godność książęcą, młodość swą spędził nie na rozkoszach
i płochych rozrywkach, lecz oddając się wytrwałej pracy i służbie rycerskiej zdobył sobie
rozgłos zacności i zaszczytną sławę, a granice swego księstwa rozszerzył dalej, niż ktokolwiek
przed nim. Po jego zgonie na jego miejsce wstąpił syn jego, Lestek, który czynami rycerskimi
dorównał ojcu w zacności i odwadze. Po śmierci Lestka nastąpił Siemomysł, jego syn, który
pamięć przodków potroił zarówno urodzeniem, jak i godnością. Ten zaś Siemomysł spłodził
wielkiego i sławnego Mieszka.
A) Uszereguj chronologicznie władców występujących w tekście, zaczynając od osoby, której
imię przedstawia rebus.

….………  ..............  ....................  ................  ..................

B) Który z wymienionych w tekście władców jest postacią historyczną,
rebus stanowi podpowiedź?
A. Popiel,
B. Lestek,
C. Piast,
D. Mieszko.

Twórcą państwa Polan mógł być książę Siemomysł. Według
kronikarzy on i jego przodkowie wywodzili się od legendarnego
protoplasty o imieniu Piast  od jego imienia wywodzi się nazwa
dynastii, która rządziła Polską do 1370 r. PIASTOWIE
Pierwszym historycznym władcą z tej dynastii był MIESZKO I

Zagadka!

Gdzie współcześnie
widzimy wizerunek
przedstawiający Mieszka
I ???
…………………………..

2. Za czasów Mieszka I obowiązywał ustrój zwany………………………
(„ojcowizną”). W ustroju tym władca rządził, stanowił prawa i był najwyższym
sędzią.

Źródło. http://3.bp.blogspot.com/Ft_g21dAY_A/TmOodgtYTFI/AAAAAAAAASM/BhU
36ogsoDQ/s1600/Swiatowit3011.jpg

Posąg przedstawia postać
ŚWIĘTOWITA – jednego z
bardziej popularnych
słowiańskich bóstw.
ZADANIE 
Na podstawie obrazków
obok wybierz prawidłowe
rysunki i napisz bogiem,
czego był Świętowit.
1………………………..
2………………………..
3……………………….
4……………………….

3. Przeczytaj uważnie tekst źródłowy 
Mieszko objąwszy księstwo zaczął dawać dowody zdolności umysłu i sił cielesnych i coraz
częściej napastować ludy sąsiednie dookoła. Dotychczas jednak w takich pogrążony był
błędach pogaństwa, że wedle swego zwyczaju siedmiu żon zażywał. W końcu zażądał
w małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech, imieniem Dąbrówka. Lecz ona
odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci owego zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać
chrześcijaninem. Gdy zaś on na to przystał, że porzuci ów zwyczaj pogański i przyjmie
sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem
dostojników świeckich i duchownych, ale nie pierwej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż
powoli a pilnie zaznajamiając się z obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi,
wyrzekł się błędów pogaństwa przeszedł na łono matki-Kościoła. Pierwszy więc książę polski
Mieszko dostąpił łaski chrztu za sprawą wiernej żony [...] Z tej to, bowiem błogosławionej
niewiasty spłodził sławnego Bolesława.

A)

Którego z wydarzeń dotyczy fragment?
A. wojny z Czechami,
B. ślubu Mieszka I,
C. koronacji Mieszka I,
D. zjazdu gnieźnieńskiego.

B) W którym roku padły - słowa: „wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łono
matki-Kościoła”
A. 1025,
B. 966,
C. 996,
D. 972.
C) Jakie warunki musiał spełnić Mieszko, aby poślubić Dąbrówkę?
A. podbić Czechy,
B. pozostać przy swej wierze,
C. przyjąć chrzest,
D. koronować się.

4. Chrzest
Chrzest był bardzo ważną decyzją podjętą przez naszego władcę.
Wymień, jakie skutki przyniosła ta decyzja 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Dagome iudex – nazwa
jednego z najbardziej
znanych tekstów
dotyczących wczesnej
historii Polski. Tekst ten
powszechnie uważa się
za regest dokumentu,
którego wystawcą był
Mieszko I – pierwszy
źródłowo potwierdzony
władca Polski.

Źródło.http://www.strony.com/Images%20History%209661795/1%20Polish%20History%20in%20Paintings%20966-1795.htm

Jan Matejko, „Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965” olej na desce 79 × 120
cm (oryginał w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, eksponowany na
Zamku Królewskim w Warszawie)

5. Rozwiąż rebus i uzupełnij tekst
W 992 roku zmarł Mieszko I, na tron książęcy wstąpił jego 25-letni syn

Chrobry, chcąc wcielić do swego kraju Prusy, w roku …….. zorganizował wyprawę misyjną
biskupa Pragi – …………. Bolesław liczył, że nawróceni Prusowie łatwiej poddadzą się jego
władzy, a niezależnie od wyniku misji książę zyska sławę krzewiciela chrześcijaństwa, co
miało wielkie znaczenie propagandowe.

Zagadka!

Gdzie współcześnie
widzimy wizerunek
przedstawiający
Bolesława Chrobrego???
…………………………..

Napisz, co przedstawiają
Drzwi Gnieźnieńskie:
1. …………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
…………………………………………….
……………………………………………..
2. Wymień postacie historyczne, które można
rozpoznać na kwaterach drzwi:
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

http://www.edukator.pl/Polska-Boleslawa-Chrobrego,1025.html

Wiesz, że Drzwi Gnieźnieńskie są
najstarszym zabytkiem ukazującym
historię stroju? 

http://wiking.edu.pl/article.php?id=564

Jak głosi legenda, Chrobry wykupił szczątki
biskupa, dając za nie tyle złota, ile ważyły.

Również i to uważamy za godne przekazania
pamięci, że za jego czasów cesarz Otto przybył
do grobu św. Wojciecha dla modlitwy
i pojednania, a zarazem w celu poznania
sławnego Bolesława [...]
Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo,
cesarz rzymski zawołał w podziwie: „Na koronę
mego cesarstwa! to, co widzę, większe jest niż
wieść głosiła!” I za radą swych magnatów dodał
wobec wszystkich: „Nie godzi się takiego i tak
wielkiego męża, jakby jednego spośród
dostojników, księciem nazwać, lecz wypada
chlubnie wynieść go na tron królewski
i uwieńczyć koroną”. A zdjąwszy z głowy swej
diadem cesarski, włożył go na głowę Bolesława
na zadatek przymierza i przyjaźni, i za

chorągiew tryumfalną dał mu w darze gwóźdź
z krzyża Pańskiego wraz z włócznią
św. Maurycego, w zamian za co Bolesław
ofiarował mu ramię św. Wojciecha.
9) Jakiego wydarzenia dotyczy powyższy
fragment kroniki?
A. chrztu Polski,
B. zjazdu gnieźnieńskiego,
C. koronacji Bolesława Chrobrego,
D. pielgrzymki św. Wojciecha do Polski.

W którym roku spełniły się słowa cesarza Ottona: „Nie godzi się takiego i tak wielkiego męża
[...] księciem nazywać, lecz wypada chlubnie wynieść go na tron królewski”?
A. 1002,
B. 1025,
C. 1018,
D. 1000

6. Gród na Ostrowie Lednickim
Napisz kilka zdań o ruinach, których zdjęcie
znajduje się obok

Uzupełnij
Jeszcze przed przyjęciem chrztu (ok. 960 r.) Mieszko I zaczął rozbudowywać niewielki gród
na wyspie. Położony dogodnie między ……………………………. a …………..……………,
który szybko stał się jednym z głównych ośrodków państwa.
Gród był otoczony drewnianym wałem, wypełnionym ziemią o długości ……….…m,
wysokość jego dochodziła do ………….m. Po przyjęciu chrztu Mieszko I kazał zbudować
w grodzie ……………………........., czyli pałac. Do samego pałacu przylegała kaplica
książęca, wzniesiona na planie krzyża greckiego.
Na terenie podgrodzia w drewnianych chatach krytych strzechą mieszkali wojowie księcia,
chłopi i rzemieślnicy.
Na wyspę prowadziły dwa mosty: zachodni miał…….......m, natomiast wschodni………….m.
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