
Moi drodzy,  

w związku z tym, że z wiadomych względów dalej uczymy się zdalnie, poniżej podaję Wam 2 
tematy i zakres wiadomości z historii na lekcje w tym tygodniu. 

Jeżeli chcielibyście o coś zapytać, to piszcie do mnie na adres emailowy: 
michalikspfrycowa@gmail.com 

Życzę owocnej, samodzielnej pracy! 

 

Temat 1: Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów. 

1. Proszę przeczytać rozdział z podręcznika str. 183 - 187. 

2. Proszę zapisać do zeszytu poniższą notatkę: 

1. W państwie Piastów: 

- państwo Mieszka I liczyło ok. 1 mln ludzi, 

- karczowanie puszcz, 

- uprawa ziemi metodą „żarową”  (popiół nawozem), 

- pola = łazy, lędy, żary, 

- zajęcia: uprawa roli, hodowla zwierząt, rybołówstwo, łowiectwo. 

2. Grody. 

- główne siedziby: Poznań, Ostrów Lednicki, Gniezno, 

- budowa grodu: wał obronny, brama, siedziba księcia, kościół, podgrodzie, 

- mieszkańcy: książę, wojowie, kupcy, rzemieślnicy, chłopi. 

3. Obowiązki mieszkańców grodu: 

- państwo własnością władcy, 

- książę najwyższym sędzią i wodzem, 

- obowiązki poddanych: przestrzeganie prawa książęcego, płacenie danin i świadczenie 
posług, goszczenie władcy i dworu, naprawa umocnień grodowych, służba wartownicza, 

- osady służebne – ich mieszkańcy wykonywali zlecenia dworu np. hodowali konie, piekli 
chleb, wytwarzali broń, 

- drużyna – główna siła zbrojna, jej wojowie bronili państwa i ludności, dbali o przestrzeganie 
prawa książęcego. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Temat 2: Kto spisywał dzieje Polski? 

1. Proszę przeczytać rozdział z podręcznika str. 188 - 189. 

2. Proszę zapisać do zeszytu poniższą notatkę: 

1. Do naszych czasów zachowało się niewiele źródeł opisujących wydarzenia rozgrywające 
się między X a XII wiekiem. 

2. Pierwsze zapiski dotyczące historii państwa polskiego pojawiają się w kronikach, które 
powstały na Rusi, w Niemczech i Czechach oraz w relacjach żydowskiego kupca Ibrahima 
ibn Jakuba. 

3. Najstarszą polską kronikę napisał po łacinie benedyktyn zwany Gallem Anonimem (nie 
znamy jego imienia, prawdopodobnie przybył z Galii lub Wenecji). Służył on na dworze 
Bolesława Krzywoustego i opisał dzieje rodu Piastów do ok. 1113 r. 

4. Kolejną była kronika biskupa krakowskiego Wincentego Kadłubka związanego chwilowo  
z księciem Kazimierzem Sprawiedliwym. Przedstawił dzieje Polski w XII – XIII w.   łącząc je 
z historią Grecji i Rzymu oraz wplatając legendy. 

 

cdn. 


