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Przedmiot: Historia
Lekcja: Wrocław na tle historii Europy. Najważniejsze wydarzenia

 Materiały rozszerzające wiadomości z podstawy programowej:
Klasy V-VIII SP
Uczeń dokonuje charakterystyki wydarzeń i potrafi je powiązać ze swoim
regionem

 Muzeum, do którego nawiązuje materiał: Pałac Królewski (Muzeum Historyczne)

 Tekst wprowadzający przeczytasz w minutę. Zadania rozwiążesz w 30 minut.

 Słowa kluczowe: Mieszko I, Habsburgowie, Prusy

Informacje dla nauczyciela i uczniów:
Wrocław to miasto, które w swoich
ponad tysiącletnich dziejach należało do
różnych państw. Kolebkę Wrocławia -
gród na dzisiejszym Ostrowiu Tumskim
w X w. założyli Czesi (państwo czeskie
powstało wcześniej niż Polska). Polskie
dzieje Wrocławia rozpoczynają się wraz
ze zdobyciem grodu przez Mieszka I, a
kończą w 1335 r. roku wraz z przejęciem
Wrocławia przez króla Czeskiego
(przejęcie nastąpiło w wyniku umowy,
nie ataku zbrojnego). Kiedy panująca w

Austrii rodzina Habsburgów w 1526 r.
przejęła Dolny Śląsk, Wrocław
automatycznie trafił pod jej władanie.
W 1741 r. król Prus odbił Habsburgom
Wrocław. Wrocław stał się więc
miastem pruskim, a kiedy Prusy weszły
w skład Niemiec - niemieckim.
Niemieckie czasy Wrocławia trwały aż
do zakończenia II wojny światowej. W
1945 r. Wrocław znów stał się miastem
polskim i jest nim do dziś.

Zadania dla uczniów:
1. Przypomnij sobie, kiedy rządził Mieszko I. W którym wieku nastąpiło przejęcie

grodu wrocławskiego przez Piastów?

2. Wynotuj daty i policz, do którego państwa Wrocław należał najdłużej.

3. W tej sali w Muzeum Historycznym wisi XVI-wieczny portret bardzo znanej
postaci. To reformator religijny i twórca kościoła protestanckiego. Przyjrzyj się
sfotografowanej wystawie. Czy wiesz, kto to jest? Podpowiedź: portret
namalował przyjaciel reformatora.



2

4. Na wystawie w Muzeum Historycznym można zobaczyć jeden z pierwszych
przykładów herbu Wrocławia. Na pewno świetnie go znasz. Herb został nadany
Wrocławiowi w 1530 r. Pod czyją władzą był Wrocław, kiedy to się stało?

5. Ten gmach to Muzeum Historyczne. Mieści się w budynku, który król Prus po
przejęciu Wrocławia obrał sobie za rezydencję. Budynek miał już wtedy prawie
40 lat. Czy wiesz, w jakim stylu ten pałac jest zbudowany? Dowiesz się tego, jeśli
sprawdzisz jaki styl architektoniczny był popularny w omawianym okresie.
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6. Oto kilka ważnych dat z dziejów Wrocławia. Co działo się w Europie, kiedy miały
one miejsce? Dopasuj właściwą odpowiedź.

a) 1000 - powstaje Biskupstwo
Wrocławskie

b) 1241 - najazd Mongołów
c) 1806/7 - oblężenie przez

Francuzów
d) 1963 - epidemia czarnej ospy

e) Okres wojen napoleońskich
f) Zjazd Gnieźnieński
g) Pierwsza kobieta w kosmosie
h) Okres wypraw krzyżowych

7. Zastanów się, które wydarzenia z dziejów Wrocławia są ściśle powiązane z
innymi odpowiadającymi im wydarzeniami w Europie?

Odpowiedzi dla nauczyciela:
1. W X w.
2. Do państwa polskiego. Uczniowie będą zapewne zaskoczeni, bo zazwyczaj mówią,
że Wrocław najdłużej przynależał do Niemiec.
3. Marcin Luter. Podpowiedź sugeruje, że osoba, o którą pytamy żyła właśnie w XVI
wieku.
4. Herb nadano za czasów Habsburgów
5. Pałac był kilkukrotnie rozbudowywany, jednak główny gmach (widoczny na
zdjęciu), kupiony przez króla Fryderyka II jest barokowy.
6. Właściwe pary to: af; bh; ce; dg
7. Najściślejszy związek historyczny czytelny zestawie af oraz ce


	



