HISTORIA ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W ŚREDNIOWIECZU

Przykładowe zadanie
Zapoznaj się z ilustracją i wykonaj polecenia:

Schemat zamku w Będzinie
1. Wyjaśnij jaką funkcję pełniły poszczególne elementy zamku i zaznacz je na
schemacie
a) kasztel - ……………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….
b) mur obronny - ……………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………….
c) podzamcze - ……………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….
d) brama wjazdowa
- ……………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….
e) dziedziniec - ……………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….
f) wysoka wieża - ……………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………….
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Przykładowe zadanie
Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenia:
„Król polski Kazimierz po zakończeniu wojny z Tatarami i Rusinami zostaje wezwany do nowej
wojny przez króla czeskiego Jana (…) [który] z ogromnym wojskiem złożonym z Czechów,
Niemców i Ślązaków wkroczył osobiście do Polski i choć był ślepy i sterany wiekiem i trudami,
nie przestał jednak nawet wtedy trudnić się wojaczką (…). Ale Bóg, który widzi wszystkie dumne
myśli i gwałty i karze je, nie pozwolił mu przeprowadzić jego zbrodniczych zamiarów, jakie
sobie zakładał celem zniszczenia Królestwa Polskiego, ale owszem pozwolił królowi polskiemu
Kazimierzowi i jego narodowi (…) odnieść sławne i wspaniałe zwycięstwo nad Czechami
pokonanymi wtedy wśród strasznej rzezi. Chociaż bowiem król czeski Jan (…) wtargnąwszy do
Królestwa Polskiego dwunastego lipca (…) przez dwa dni i tyleż nocy stanął obozem z
Czyżnach pod Krakowem i niszczył grabieżami i pożarami ciągnącą się w kierunku Śląska część
Królestwa Polskiego, to jednak król polski Kazimierz ze swym wojskiem (…) przebywał w
zamkach i kryjówkach wyczekując z całym sprytem na okazję pomyślnego podjęcia
zdecydowanej walki (…). Kiedy przeto wspomniany król czeski Jan odparty od Krakowa
wycofał się z garstką żołnierzy z powrotem do Czech, podzielił na dwie części swoje wojsko i
posłał jedno w kierunku Lelowa, a drugie w kierunku na Olkusz, by dotkliwiej i na szerszym
obszarze spustoszyć i zniszczyć Polskę. A rycerze i wojsko króla polskie Kazimierza, widząc i
wiedząc, że wojsko czeskie podzielone zawróciło i maszeruje naprzód celem spustoszenia
Polski, chwyciwszy za broń, szybkim marszem udają się za nim i to które maszerowało w
kierunku Olkusza, dopędzają we wsi Pogoń, a to, które szło pod Lelów, we wsi Biała.
Zaatakowawszy z potężnym okrzykiem tyły wojska czeskiego, łatwo odpierają, zabijają i
pokonują najlepszych rycerzy i wojowników. Pierwsze oddziały przerażone niespodziewanym
niebezpieczeństwem nie myślały o walce, ale o ucieczce (…). Nieliczni zaś (…) biegną na
miejsce, gdzie na szerszej przestrzeni wzmagała się walka i za jakiś czas podejmują walkę na
nowo. Łatwo jednak zwyciężają ich Polacy (…). Niemała jednak była rzeź w dwu potyczkach
w Pogoni i Białej, ponieważ Bóg złamał pychę Czechów (…). Zginęło wielu znakomitych panów
czeskich (…) a wielu innych dostało się w więzach do niewoli. Niektórych zranionych w czasie
tych walk przyprowadzono do króla polskiego Kazimierza. Ci na rozkaz króla wyleczeni z ran
przez bardzo długi czas znosili w Polsce bolesną niewolę. Król czeski Jan (…) uniknął
niebezpieczeństwa opisanej powyżej klęski. Dowiedziawszy się o ucieczce i porażce swoich
wojsk, ciężko bolejąc i płacząc, z resztkami, które się ocaliły ucieczką, wrócił do Czech smutny
i przygnębiony”.
Jan Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, księga IX

1. Wymień władców, których wojska walczyły ze sobą:
……………………………………………………………………………………………….
2. Wymień dynastie jakie reprezentowali:
……………………………………………………………………………………………….
3. Wymień dwie miejscowości, w których doszło do bitew:
……………………………………………………………………………………………….
4. Wymień 3 skutki wspomnianych bitew:
……………………………………………………………………………………………….
5. Wyjaśnij w jaki sposób król polski zachował się w stosunku do jeńców wojennych
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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6. Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej, zaczynając od tego, które
miało miejsce najwcześniej. Wpisz liczby 1-6 w puste pola po prawej stronie.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Wycofanie się wojsk czeskich spod Krakowa
Zakończenie przez Polaków walka z Tatarami i Rusinami
Powrót króla czeskiego do Czech
Ucieczka wojsk czeskich
Wkroczenie wrogich wojsk do Polski
Pościg wojsk polskich

(….)
(….)
(….)
(….)
(….)
(….)
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