
Witajcie! 

Na kolejny okres kwarantanny przygotowałam dla Was temat powtórzeniowy z działu „Polska pierwszych 

Piastów”.  
 

Poniżej znajdziecie zagadnienia do poszczególnych tematów (omawialiśmy je w szkole) oraz linki 

do krótkich filmów i ćwiczeń, które pozwolą na uporządkowanie Waszej wiedzy. Proponuję wykonać 

ćwiczenia interaktywne / multimedialne (wciśnijcie SPRAWDŹ i zobaczcie co zrobiliście dobrze, 

a co należy poprawić). 
 

Rozłóżcie tematy powtórzeniowe na kilka dni, zróbcie tyle, ile potraficie. Po powrocie do szkoły jeszcze 

raz wspólnie wszystko powtórzymy. 
  

Wypiszę również daty, które obowiązują na kartkówkę z tego działu (kartkówkę napiszemy po omówieniu 

rozdziału VII). 
 

Życzę powodzenia i trzymajcie się. Dbajcie o swoje zdrowie!!!  

 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Polska pierwszych Piastów”. 

 

Zanim powstała Polska: 

 Przykład osady warownej na ziemiach polskich – gród w Biskupinie (wygląd - str. 160). 

 Pojęcia: kurhany, Słowianie. 

 Wierzenia Słowian (bogowie: Swaróg, Perun, Świętowit – ilustracja str. 161). 

 Pierwsze państwa słowiańskie (uzupełnianka w zeszycie): Państwo Wielkomorawskie (władca 

Rościsław, misja Cyryla i Metodego), państwo czeskie, Ruś Kijowska, Serbia, Chorwacja; 

dwa ośrodki przyjęcia chrztu. 

 Plemiona na ziemiach polskich – Polanie (obszar Wielkopolski), podporządkowali większość 

plemion, w X wieku utworzyli państwo, które dało początek Polsce. 

 

Mieszko I i początki Polski: 

 Pierwsza polska dynastia – Piastowie. 

 Pierwszy polski władca historyczny – książę Mieszko I. 

 Chrzest Polski:  

 przyczyny, data (966 r.), za pośrednictwem Czech, skutki; (SCHEMAT – str. 167); 

 ślub Mieszka z księżniczką czeską Dobrawą; 

 pierwsze biskupstwo misyjne – Poznań, biskup misyjny – Jordan; 

 obraz Zaprowadzenie chrześcijaństwa Jana Matejki (str. 166). 

 Ziemie, o które Mieszko I poszerzył państwo polskie: 

 Pomorze (972 r. - bitwa pod Cedynią z margrabią Hodonem); 

 Śląsk; 

 część Małopolski. 

 Dla chętnych – Dagome iudex (str. 169). 

 

Film – państwo Mieszka I 

https://gwo.pl/panstwo-mieszka-i-p4407 

 

Lekcja z e-podręcznika + ćwiczenia  

https://epodreczniki.pl/a/mieszko-i---poczatki-panstwa-polskiego/DsBuZoaw7 
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Polska Bolesława Chrobrego:    

 Misja biskupa Wojciecha (chrystianizacja pogańskich terenów Prusów; męczeńska śmierć 

i sprowadzenie ciała biskupa do Polski; pojęcie relikwie). 

 Zjazd gnieźnieński: 

 data – 1000 r. 

 uczestnicy: książę Bolesław Chrobry i cesarz Otton III; 

 podarunki, jakie wręczyli sobie władcy;  

 postanowienia: czynnik polityczny i religijny (zeszyt); 

 utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie (arcybiskup – Gaudenty) i biskupstw w Krakowie, 

Kołobrzegu i Wrocławiu; 

 przyczyny i skutki – SCHEMAT str. 171. 

 Wojny Bolesława Chrobrego: z Niemcami (1018 r. pokój w Budziszynie – Milsko i Łużyce 

do Polski) oraz Rusią Kijowską (1018 r. – przyłączenie Grodów Czerwieńskich). 

 Koronacja Bolesława Chrobrego – 1025 r. 

 

Film - Legenda o św. Wojciechu + zjazd gnieźnieński  

https://www.youtube.com/channel/UCuXGeP9UO0y6-iR9T2WswBQ 

 

Lekcja z e-podręcznika + ćwiczenia  

https://epodreczniki.pl/a/boleslaw-chrobry---pierwszy-krol-polski/Dx1Usn8MO 

 
 

Kryzys i odbudowa państwa polskiego: 

Tabelka w zeszycie! 

 Mieszko II:    

 żona Rycheza, 1025 r. – koronacja, konflikt z bratem Bezprymem, ucieczka do Czech, utrata 

korony; 

 1031 r. – atak na Polskę Niemiec (utrata Milska i Łużyc) oraz Rusi Kijowskiej (utrata 

Grodów Czerwieńskich).  

 Kazimierz Odnowiciel: 

 książę; kryzys państwa, wzrost roli możnych, słaba pozycja władcy; 

 1038 r. – atak księcia czeskiego Brzetysława – utrata Śląska, upadek Gniezna, strata relikwii 

św. Wojciecha; 

 odbudowa państwa przez Kazimierza (stąd przydomek): przeniesienie stolicy do Krakowa. 

 Bolesław II Śmiały, Szczodry:     

 1076 r. – koronacja w Gnieźnie; 

 wzmocnił wpływy Polski na Rusi; popierał papieża Grzegorza VII; 

 konflikt między królem a biskupem krakowskim Stanisławem – wygnanie monarchy z kraju, 

śmierć na Węgrzech. 

 Kryzys Królestwa Polskiego na początku XI wieku – SCHEMAT – str. 176. 

 

Film – upadek i odbudowa państwa Piastów 

https://gwo.pl/upadek-i-odbudowa-panstwa-piastow-p4612 

 

Lekcja z e-podręcznika + ćwiczenia (nie wszystko, tylko do naszego tematu; ćwiczenia: 1,2,3,4,8).  

https://epodreczniki.pl/a/polska-po-smierci-boleslawa-chrobrego/D6GxGe4Jq 
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Rządy Bolesława Krzywoustego: 

 Panowanie księcia Władysława Hermana (1079-1102): 

 wzrost roli możnych – szczególnie palatyna Sieciecha; konflikt pomiędzy synami księcia – 

Zbigniewem, a Bolesławem Krzywoustym; pierwszy podział na dzielnice. 

 wojna polsko-niemiecka: przyczyny konfliktu; 1109 r. – najazd Henryka V na Polskę; bohaterska 

obrona Głogowa. 

 Panowanie księcia Bolesława Krzywoustego: podbój Pomorza Gdańskiego i Zachodniego; obrona 

niezależności Kościoła w Polsce. 

 Testament Bolesława Krzywoustego o następstwie tronu w Polsce – 1138 r. 

 władza zwierzchnia miała należeć do seniora, czyli do najstarszego w rodzie Piastów; 

 senior miał pod swoim zwierzchnictwem dzielnicę senioralną ze stolicą w Krakowie 

(nie podlegała dziedziczeniu, ani podziałom); 

 podział ziem polskich pomiędzy synów Bolesława Krzywoustego. 

 

Film – Polska za panowania Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego 

https://www.youtube.com/watch?v=J81AvgYp8qM&feature=youtu.be 

 

Lekcja z e-podręcznika + ćwiczenia (Polska podzielona – rozbicie dzielnicowe + ćwiczenie 5).  

https://epodreczniki.pl/a/polska-po-smierci-boleslawa-chrobrego/D6GxGe4Jq 

https://epodreczniki.pl/a/klotnie-w-rodzinie-ksiazecej-i-podzial-polski-przez-krzywoustego/DEeC7K1tQ 

 

Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów: 

Karta pracy! 

 Na czele państwa Piastów stał książę / król. 

 Podział społeczeństwa państwa Piastów (zadania poszczególnych grup): chłopi, rzemieślnicy, 

wojowie, kupcy. 

 Obowiązki poddanych (daniny, posługi). 

 Ludność służebna, osady służebne; pochodzenie nazw (str. 187). 

 Jak narodziło się rycerstwo – str. 186. 

 Wygląd grodu – str. 184-185. 

 

Lekcja z e-podręcznikiem + ćwiczenia (Życie w państwie pierwszych Piastów + ćwiczenie 7). 

https://epodreczniki.pl/a/boleslaw-chrobry---pierwszy-krol-polski/Dx1Usn8MO 

 

Daty na kartkówkę: 

 966 r. 

 972 r. 

 1000 r. 

 1025 r. 

 1076 r. 

 1138 r. 

 

Sprawdź, czy zapamiętałeś powyższe daty  

https://learningapps.org/9652723 

 

Na zakończenie polecam wykonać test podsumowujący rozdział VI. Trzymam kciuki  

https://learningapps.org/9664136   (powiększ test na cały ekran – prawy, górny róg) 
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