1. Uzupełnij kalendarium wydarzeniami podanymi po prawej

2. Połącz linią postacie z opisami:

Mieszko I

Mieszko II



Bezprym



Miecław
(Masław)



Brzetysław



Henryk III



Jarosław Mądry



Kazimierz
Odnowiciel



ok. 960 – Mieszko I obejmuje władzę



965 –
966 –
968 – kraj Polan otrzymuje biskupstwo misyjne
w Poznaniu z Jordanem na czele





972 –
980 – Mieszko poślubia Odę z którą ma kilku
synów
981 –



do 990 – Mieszko zajmuje Małopolskę i
prawdopodobnie Śląsk

Chrzest Mieszka I i jego dworu,
początek chrystianizacji ziem
polskich
Bitwa pod Cedynią. Mieszko
pokonuje margrabiego Hodona.
Mieszko I poślubia Dąbrówkę
(Dobrawę) księżniczkę czeską
Śmierć Mieszka. Niedługo
przedtem władca oddaje swoje
państwo wraz z Odą i synami
Schinesghe (gnieźnieńskie?) pod
opiekę papieża w dokumencie
Dagome iudex
Mieszko I traci Grody
Czerwieńskie na rzecz księcia
kijowskiego Włodzimierza
Wielkiego

992 –
Bolesław Chrobry
967 – prawdopodobny rok urodzin Bolesława
Chrobrego
992 –




997 –
1000 –
1003-1005, 1007-1013, 1015-1018 –
1003 –





1004 – wypędzenie Chrobrego z Czech
1019 – przyłączenie do Polski utraconych przez
Mieszka I Grodów Czerwieńskich
1025 –



koronacja Bolesława Chrobrego i
jego śmierć
zjazd gnieźnieński. Utworzenie
metropolii gnieźnieńskiej
(polskiej prowincji kościelnej z
arcybiskupstwem w Gnieźnie)
wyprawa św. Wojciecha do
Prusów i jego męczeńska śmierć
Bolesław wypędza macochę Odę
i braci i obejmuje władze po ojcu
wojny polsko-niemieckie
zakończone pokojem w
Budziszynie, przyłączenie do
Polski Milska i Łużyc
interwencja Chrobrego w
Czechach, koronacja na króla
Czech.

pierworodny syn Bolesława Chrobrego odsunięty od niego od
władzy; w skutek najazdu cesarza Konrada II i księcia Rusi
Kijowskiej Jarosława Mądrego przejął władzę w Polsce w 1031 (po
ucieczce Mieszka II), ale panował tylko rok, bo został
zamordowany
syn Bolesława Chrobrego, od 1025 roku król Polski, z powodu
niekorzystnej sytuacji politycznej musiał uciekać z kraju i powrócił
do niego dopiero po śmierci Bezpryma – ale już tylko jako książę i
lennik cesarski
książę czeski, który wykorzystując słabość Polski najechał ją w
1039 roku i złupił m.in. Gniezno i Poznań, ukradł relikwie św.
Wojciecha i odebrał Polsce Śląsk
jeden z lokalnych możnowładców, wykorzystując słabość władzy
centralnej (króla / księcia) utworzył na Mazowszu samodzielne
państewko, pokonany potem przez Kazimierza Odnowiciela
syn Mieszka II, z pomocą cesarza i księcia Rusi Kijowskiej
odzyskał władze w Polsce i kontrolę nad Mazowszem, a potem też
Śląsk, odnowił struktury państwowe, przeniósł stolice do Krakowa i
rozpoczął odbudowę struktur Kościoła polskiego
niemiecki cesarz, który w zamian za złożenie hołdu lennego
wyposażył Kazimierza Odnowiciela w drużynę 500 rycerzy, żeby
pomóc mu odzyskać władzę w Polsce
książę Rusi Kijowskiej, który w 1031 roku wraz z cesarzem
niemieckim dokonał najazdu na Polskę, ale potem wystraszony, że
bunt w Polsce przeniesie się na jego ziemie, wspomógł Kazimierza
Odnowiciela w odzyskaniu władzy i przywróceniu porządku na
ziemiach polskich

2. Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej wpisując w odpowiednie cyfry od 1- 8
[ ] najazd Brzetysława, księcia czeskiego na Polskę, utrata Śląska
[ ] najazd cesarza Konrada II i księcia Rusi Kijowskiej Jarosława Mądrego pod pretekstem
interwencji w sprawie Bezpryma, zgłaszającego pretensje do tronu polskiego, utrata
nabytków terytorialnych Chrobrego
[ ] ucieczka Mieszka II do Czech
[ ] Kazimierz Odnowiciel odzyskuje władzę w kraju, Polska odzyskuje granice podobne do
tych za czasów Mieszka I, nowa stolica Polski w Krakowie
[ ] koronacja Mieszka II na króla w Gnieźnie (niechętni temu byli
[ ] śmierć Bezpryma i powrót Mieszka II jako księcia Polski
[ ] śmierć Mieszka II i rozkład struktur państwowych i kościelnych, nawrót do pogaństwa,
powstają państewka możnowładców np. państwo Masława na Mazowszu
[ ] panowanie Bezpryma: odesłanie cesarzowi insygniów koronacyjnych

