
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: 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. 

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

Powtórzenie wiadomości i sprawdzian zrobimy sobie, jak się spotkamy. Proszę zatem na 
bieżąco utrwalać sobie wiadomości z rozdziału „Polska pierwszych Piastów”. 

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

Temat 2: Rozbicie dzielnicowe. 

1. Proszę przeczytać rozdział z podręcznika str. 192 - 197. (Rozpoczynamy dział VII „Polska 
w XIII – XV wieku.”)  

2. Proszę zapisać do zeszytu poniższą notatkę: 

1. Synowie Bolesława Krzywoustego w walce o władzę – testament 1138 r. 



a) podział państwa między synów: 

- najstarszy Władysław - dzielnica senioralna z Krakowem i Śląsk, 

- Bolesław – Mazowsze, 

- Mieszko III – Wielkopolska, 

- Henryk – ziemia sandomierska. 

b) ucieczka Władysława Wygnańca, 

c) rywalizacja braci o przejęcie rządów w Krakowie, 

d) rządy Kazimierza Sprawiedliwego – złamanie zasady senioratu – 1177 r.  

2. Rozdrobnienie kraju. 

- panowanie Leszka Białego - syna Kazimierza Sprawiedliwego, 

- 1227 r. – zjazd książąt i możnowładców w Gąsawie, 

- zamordowanie Leszka Białego, 

- dalszy podział państwa zwany rozbiciem dzielnicowym (na prawie 200 lat) 

3. Sprowadzenie Krzyżaków do Polski w 1226 r. przez Konrada Mazowieckiego. 

- cel: obrona Mazowsza i Kujaw przed pogańskimi Prusami, 

- ziemia chełmińska siedzibą Krzyżaków, 

- podbój Prusów i stworzenie państwa krzyżackiego.  

4. Skutki rozbicia dzielnicowego: 

- zmniejszenie znaczenia Piastów na arenie międzynarodowej, 

- utrata Pomorza Zachodniego i Pomorza Gdańskiego oraz przygranicznych terenów, 

- powstanie państwa krzyżackiego, 

- nieskuteczna obrona przed najazdami Mongołów (Tatarów). 

5. Najazd Mongolski – 1241 r.  

- zniszczenie Lublina, Sandomierza, Krakowa, 

- klęska Polaków w bitwie pod Legnicą i śmierć księcia Henryka Pobożnego. 

6. Rozwój kraju. 

- kolonizacja – zakładanie licznych wsi, osadnicy z Niemiec, 



- trójpolówka i nowe narzędzia, 

- lokacje (powstawanie) miast. 

 

Dokładnie przeanalizujcie mapy ze str. 194 i 195. 

 Zobaczcie, jak wyglądał podział państwa na dzielnice i kto je objął – str. 194.   

Potem zwróćcie uwagę, na ile księstw podzielił się kraj – str. 195 

Spróbujcie odpowiedzieć sobie na 3 pytania pod infografiką - po prawej stronie) 

 

cdn.  

 

 

 


