
PLAN PRACY Z HISTORII  

KLASA 5a i 5c  

 

Notatki, ćwiczenia, karty pracy należy wydrukować, uzupełnić i wkleić do zeszytu lub przepisać pod tematem 
lekcji. 
 
Można się ze mną kontaktować poprzez e-mail: urszula74@interia.pl 

 

 

1. TEMAT: Chrzest Polski. 

 Przeczytaj z podręcznika z rozdziału Początki Polski  podrozdziały Chrzest Polski i Polska po chrzcie  
s. 139-141 

 Zapoznaj się z notatką i wykonaj zadanie – załącznik 1 
 

2. TEMAT: Polska Bolesława Chrobrego.  

 Przeczytaj z podręcznika rozdział Polska Bolesława Chrobrego s. 142-147 

 Zapoznaj się z notatką i wykonaj ćwiczenie – załącznik 2 

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

3. TEMAT: W najdawniejszej Polsce. 

 Przeczytaj z podręcznika rozdział W najdawniejszej Polsce s. 148-153 

 Przepisz z podręcznika To, co najważniejsze! s. 153 

 Wykonaj ćwiczenia – załącznik 3 
 

4. TEMAT: Upadek i odbudowa państwa polskiego. 

 Przeczytaj z podręcznika rozdział Upadek i odbudowa państwa polskiego s. 154-158 

 Uzupełnij kartę pracy – załącznik 4 
 

5. TEMAT: Polska Bolesława Krzywoustego.                   

 Przeczytaj z podręcznika rozdział Polska Bolesława Krzywoustego s.159-164 

 Wykonaj zadanie – załącznik 5 
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Załącznik 1 
 
Notatka 

Mieszko I poślubił czeską księżniczkę Dobrawę i w 966 r. przyjął od Czech chrzest. 

W 972 r. Mieszko pokonał niemieckiego możnowładcę Hodona w bitwie pod Cedynią. Dzięki sojuszowi z Czechami 

podbił Pomorze. Pod koniec życia włączył do Polski Małopolskę i Śląsk, które należały do Czech. 

 
Znaczenie chrztu: 

 Mieszko I stał się równy innym władcom chrześcijańskim i mógł z nimi zawierać sojusze; 

 włączenie Polski do cywilizacji zachodniej; 

 jedność i wzmocnienie państwa dzięki jednej organizacji kościelnej;  

 ochrona przed przymusową chrystianizacją z Niemiec; 

 budowanie pierwszych kamiennych budowli (kościołów); 

 przybyli do Polski duchowni potrafili czytać i pisać, sprawowali urzędy oraz tworzyli szkoły. 

 
Zadanie 

Zaznacz krzyżykiem, czy dane zdanie mówi o państwie Mieszka I przed przyjęciem chrztu, czy po nim. 

 Przed przyjęciem 
chrztu 

Po przyjęciu 
chrztu 

Papież nie uznawał państwa Mieszka I.   

Zakonnicy pisali dokumenty dla księcia.   

Polanie świętowali każdą niedzielę.   

W grodach budowano kamienne palatia.   

W państwie nie było ani jednej szkoły.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 2 
 
Notatka 

 Po śmierci Mieszka I władzę przejął jego syn – książę Bolesław Chrobry. Zorganizował on wyprawę misyjną 

czeskiego biskupa Wojciecha do Prus, gdzie misjonarz został zamordowany (997 r.). Bolesław wykupił jego ciało i złożył 

w katedrze w Gnieźnie, jako relikwię, a papież ogłosił Wojciecha świętym. 

 W 1000 r. odbył się zjazd gnieźnieński. Cesarz niemiecki Otton III, przywiózł od papieża dokument, który 

ustanawiał arcybiskupstwo w Gnieźnie oraz biskupstwa w Krakowie, Kołobrzegu i we Wrocławiu. Władca Niemiec dążył 

do  stworzenia uniwersalnego imperium w Europie, w skład którego wchodzić miały: Italia, Francja, Niemcy i 

Słowiańszczyzna. W czasie zjazdu cesarz włożył Bolesławowi na głowę diadem cesarski i ofiarował mu włócznię św. 

Maurycego, wyrażając tym gestem zgodę na przyszłą koronację Chrobrego. 

 W latach 1002 – 1018 Chrobry toczył wojny z Niemcami i obronił niezależność Polski. Powiększył państwo o 

Milsko, Łużyce oraz Słowację i Morawy. 

 W 1018 r. złupił Kijów i przyłączył do Polski Grody Czerwieńskie. 

 W 1025 r. Bolesław Chrobry został koronowany na pierwszego króla Polski. Odtąd uważano go za władcę 

równego innym monarchom. 

 
Ćwiczenie 

Przyjrzyj się mapie, a następnie zaznacz właściwe odpowiedzi. 
 
A. Która z podanych ziem wchodziła w skład 
państwa polskiego w 992 r.? 
a) Milsko i Łużyce  
b) Grody Czerwieńskie 
c) Morawy 
d) Pomorze Zachodnie 
 
B. Jaką ziemię, przejętą po ojcu, utracił Bolesław 
Chrobry w czasie swojego panowania? 
a) Milsko i Łużyce  
b) Małopolskę 
c) Pomorze Zachodnie 
d) Mazowsze 
 
C. Które z zaznaczonych na mapie miast stało się 
stolicą polskiej prowincji kościelnej? 
a) Wrocław  
b) Kraków     
c) Gniezno 
d) Kołobrzeg  
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3 
 
1. Do warstw społeczeństwa Polski pierwszych Piastów dopasuj zadania, które wykonywały, wpisując odpowiednie cyfry. 

Książę .........................  1.  zapewnianie utrzymania wojom       

Drużyna ........................  2.  udział w pościgu za zbiegłym przestępcą      

Chłopi ........................  3.  ochrona panującego przed buntem poddanych     

4.  udział w organizowanych przez władcę wyprawach wojennych 

5.  składanie danin w zbożu lub zwierzętach hodowlanych 

6.  wymuszanie posłuszeństwa na poddanych 

7.  zarządzanie państwem 
  

2. Zaznacz zdania charakteryzujące Polskę pierwszych Piastów. 

A.  Ok. 1000 r. państwo liczyło ok. 3 mln mieszkańców. 

B.  Jednym z najczęściej spożywanych napojów była woda. 

C.  Chłopi nosili własnoręcznie wykonane koszule z lnu i obuwie z kory i łyka.  

D.  Do najczęściej uprawianych roślin należały pomidory, ziemniaki i ryż. 

E.  Głównym środkiem płatniczym były płaty lnu. 

F.  Większość terenów Polski porastały lasy i puszcze. 

G.  Mieszkańcy Polski spożywali mięso, kasze oraz polewki zbożowe. 

H.  Nie przywiązywano żadnej wagi do higieny osobistej. 

I.  W państwie tym nie istniały monety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 4 
 

1. Uzupełnij drzewo genealogiczne Piastów panujących od X do XII w. 

książę Mieszko I 
 

król ........................................................................ 
 

król ........................................................................ 
 

książę ........................................................................ 
 
 

 
król .....................................................................                                                                            książę Władysław Herman 

 

 
                 książę Zbigniew                                                                                                                     książę Bolesław Krzywousty 

 
2. Do podanych dat dopisz wydarzenia. 

1025 – śmierć Bolesława Chrobrego i koronacja jego syna Mieszka II na króla Polski. 

1031 – ...................................................................................................................................................................................... 

ok. 1038 – ................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. .................................................................... 

................................................................................................................................. ................................................................ 

1039 – ...................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .................................................................... 

1076 – ...................................................................................................................................................................................... 
 
Dopasuj wydarzenia do władców Polski. Wydarzenia wpisuj od punktów, w porządku chronologicznym.  

Przeniósł swoją siedzibę do Krakowa, gdyż Poznań i Gniezno były zniszczone po czeskim najeździe.   
        Nie zgodził się na podział Polski między siebie i swoich braci. 

Poparł papieża Grzegorza VII w jego sporze z Henrykiem IV by zrzucić zależność od Niemiec.          Zmarł za granicą. 
Niemcy i Ruś Kijowska napadły na Polskę.            Utracił zdobycze Bolesława Chrobrego. 

Nadawał wojom ziemię, a oni stopniowo przekształcali się w rycerzy.          Bunt możnowładców przeciwko królowi.           
Skazał na śmierć biskupa krakowskiego Stanisława, przez co musiał uciekać z kraju.                 

Odbudował państwo po najeździe Brzetysława.          Nadawał ziemię duchowieństwu. 
 

Mieszko II 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 

Kazimierz Odnowiciel 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 

Bolesław Śmiały (Szczodry) 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 



Załącznik 5 
 

Ponumeruj w kolejności chronologicznej zdania, które opisują konflikt Bolesława Krzywoustego ze Zbigniewem. Cztery z 
nich są już ponumerowane. 
 

   1        Po śmierci księcia Władysława Hermana jego synowie, Zbigniew i Bolesław, podzielili Polskę między siebie. 

.......      Wygnany Zbigniew poprosił o pomoc króla Niemiec Henryka V. 

.......      Wojna domowa zakończyła się klęską i wygnaniem Zbigniewa. 

.......      Między Zbigniewem a Bolesławem wybuchła wojna domowa (1108 r.). 

.......      Bolesław Krzywousty odrzucił żądania króla Niemiec. 

5 Henryk V zażądała od Bolesława oddania połowy państwa Zbigniewowi i opłacenia rocznego trybutu albo  
           przysłania 300 rycerzy. 

.......      Zrażony niepowodzeniami Henryk V wrócił z armią do Niemiec. 

   8         Napastnikom nie udało się zdobyć Głogowa, a Bolesław Krzywousty umiejętnie prowadził wojnę podjazdową. 

.......      W 1109 r. Polskę najechały wojska niemieckie i czeskie. 

.......      Bolesław kazał oślepić Zbigniewa, który wkrótce potem zmarł. 

.......      Bolesław zgodził się na powrót Zbigniewa z wygnania. 

   12      Bolesław odbył publiczna pokutę za oślepienie brata, żeby uniknąć buntu możnych. 
 


