
Temat 1 (uzupełnioną tabelkę) sprawdzamy we WTOREK! 
ZAPOZNAJ SIĘ Z ZADANIEM NA OCENĘ na dole tej strony. 
 

Temat 1:Kryzysy w XI w i odbudowa Polski/ książka str 154-158 

 
Przeczytaj: 
W XI w Polska przeszła kilka poważnych kryzysów,  potomkowie Chrobrego musieli stawić czoła sąsiadom i wrogom 
wewnętrznym. Najpoważniejszy kryzys doprowadził do likwidacji państwa na kilka lat. 

Na podstawie podręcznika str 154-158 lub filmu: https://gwo.pl/upadek-i-odbudowa-panstwa-piastow-p4612 uzupełnij 

tabelkę w zeszycie. 
 

Władca Na czym polegał kryzys? Skutki 

Mieszko II Bracia Mieszka II chcieli udziału w 

rządach, sprowadzili na kraj atak 

Niemiec i ….......... w 1031r. 

Mieszko II schronił się w …................, 

Polska utraciła zdobycze Chrobrego 

Kazimierz 

Odnowiciel 

Wybuchło powstanie ludowe tj 

chłopi zbuntowali się przeciwko panom 

i kościołowi. 

Kazimierz musiał uciec do Niemiec. 

Na Polskę najechał w 1039r.książę 

czeski ….................. i złupił 

Wielkopolskę. 

     brak Państwo polskie przestało istnieć    1034-1039r. 

Powrót 

Kazimierza 

Odnowiciela 

Kazimierz odzyskał państwo przy 

pomocy …............. jednak Polska 

stała się od nich zależna. 

Przeniesienie stolicy do Krakowa. 

Nadawanie ….......... i księżom ziemi 

czyli wprowadzenie feudalizmu. 

Bolesław 

Śmiały 

Bunt możnowładców przeciwko 

królowi i śmierć 

biskupa ….................... w 1079r. 

 

Ucieczka króla na …............ , gdzie 

zmarł. 

 

Temat 2: Panowanie Bolesława Krzywoustego/ książka str 159-164 
 

                                              Kazimierz Odnowiciel (synowie) 
 

                     Bolesław Śmiały                       Władysław Herman (synowie) 
                      wygnany na Węgry                                             władca Polski po ucieczce brata 
                                           
 
                                                                                                        Zbigniew                  Bolesław Krzywousty 
 
Przeczytaj podręcznik str 159-164 i uporządkuj wydarzenia z punktów 1-3 (zaznaczone myślnikami) w prawidłowej 
kolejności do zeszytu. Zaznacz kolejność literami np. a (wydarzenie nr 1) 
             1.  Jak Bolesław został jedynym władcą Polski? 
- Wojna domowa i wygnanie Zbigniewa do Niemiec 
- Wojna podjazdowa i bohaterska obrona Głogowa 
- Wspólne rządy Zbigniewa (na północy) i Bolesława (na południu)- a (wydarzenie nr 1) 
- Najazd niemiecki na Polskę w 1109r. 
- Powrót Zbigniewa i jego oślepienie w 1111r. 
2. Sprawa Pomorza 

- B. Krzywousty organizuje wyprawy na Pomorze i ponownie je przyłącza w 1123r. 
- Pomorze odpadło od Polski pod koniec panowania B. Chrobrego 
 
3. Testament Bolesława Krzywoustego (ustawa sukcesyjna) z 1138r. 
- podział Polski na dzielnice dziedziczne pomiędzy synów, na czele Polski senior- czyli najstarszy syn 
- chęć zachowania jedności państwa 
    
     Zadanie na ocenę! 
    Wyobraź sobie iż żyjesz w czasach Pierwszych Piastów. 
    Zrób PRZEWODNIK TURYSTYCZNY po Polsce Mieszka I i B.Chrobrego pt „Polska pierwszych Piastów” 
    Ujmij ważne informacje dla turystów: powstanie kraju, dynastia, religia, stolica, położenie geograficzne, 
    język, zajęcia ludności, relacje z sąsiadami, atrakcje turystyczne ,ważne grody itp. 
    Forma do wyboru: broszura,plakat, prezentacja w Power Point 
    Pracę prześlij na Microsoft Teams do dn. 18 maja. 

  

  

  

  

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

