
 

Od 06. 04 do 08.04 2020 

Historia  kl. V 

 Nauczyciel: Grażyna Dryl 

 

Zagadnienie:  Powtarzamy wiadomości o Polsce pierwszych   Piastów. 
Utrwalę wiadomości o powstaniu i rozwoju państwa polskiego,  scharakteryzuję społeczeństwo 

polskie w okresie wczesnopiastowskim, dostrzegę zachodzące w nim. 

 

 Obejrzyj  trzy  filmiki o państwie  pierwszych Piastów jest to forma  powtórzenia 

wiadomości, które  poznałeś w  rozdziale : Polska pierwszych  Piastów 
 

 
1. Mieszko I – Polska pierwszych Piastów. 

https://www.youtube.com/watch?v=Av6iNQRIpNs 

2. Bolesław I Chrobry 

https://www.youtube.com/watch?v=KLeHJOIzsjw 

3. Mieszko II i Kazimierz Odnowiciel – Upadek  I odbudowa państwa polskiego. 

https://www.youtube.com/watch?v=c4RKMeCXaTU 

4.  Przeczytaj   informacje  o opanowaniu Bolesława Krzywoustego  oraz o społeczeństwie Polski 

pierwszych  Piastów w podręczniku na str. 173 – 174 lub  też  z podręcznika na wsipnet.  

 Polecenie:   Uzupełnij   kartę  pracy – możesz  ją przepisać  do zeszytu  lub  wydrukować  i 

uzupełnić oraz  wkleić do zeszytu. 

 W karcie  zawarte  są zadania  z rozdziału: Polska pierwszych  Piastów – pracuj z 

podręcznikiem  lub  wracaj  do filmików,  w których  znajdziesz odpowiedzi. 

KARTA PRACY: POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI „POLSKA 

PIASTÓW”                                                                   

 

1. Uzupełnij zdania: 

……………………………………………….. to plemię, które w IX w. miało swoje siedziby 

nad środkową……………………………………… . 

To od tego plemienia swoją nazwę wzięła Polska. 

2. Podaj daty:                                                           

a) chrzest Polski: c) koronacja Bolesława Chrobrego: 

b) zjazd w Gnieźnie: d) rozbicie  dzielnicowe 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Av6iNQRIpNs
https://www.youtube.com/watch?v=KLeHJOIzsjw
https://www.youtube.com/watch?v=c4RKMeCXaTU


3. Połącz wydarzenia z datami wpisując w wykropkowanych miejscach odpowiednią 

literę. 

a) 1000r.         b) 1025r.        c) 997 r.           d) 972 r. 

……d……           bitwa pod Cedynią    ;      

      ………… misja świętego Wojciecha 

 

…………      zjazd  w Gnieźnie            

  …………  koronacja Bolesława Chrobrego  na króla 

 

4. Wpisz odpowiednią postać: 

a) Pierwszy historyczny władca Polski ........................................................................ 

b) Czeska księżniczka, żona pierwszego historycznego władcy 

Polski  ..................................................... 

c) Pierwszy polski święty ...................................................... 

d) Pierwszy król Polski  ....................................................... 

e) Cesarz niemiecki, który przybył do Gniezna z pielgrzymką 

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

f) pierwszy polski kronikarz …………………………………………………………... 

5. Podaj odpowiednią nazwę: 

a) Nazwa pierwszej polskiej dynastii ............................................................................... 

b) Pierwsza stolica Polski .................................................................... 

c) Miecz Bolesława Chrobrego .................................................. 

6.Udowodnij, że Bolesław Chrobry zasłużył na przydomek „Dzielny” podając 

przynajmniej dwa przykłady jego osiągnięć: 

a) .................................................................................................................................... 

b) .............................................................................................................................  

 dodatkowo 

#inne: ........................................................................................................................................  

............................................…………………………...................................................................

.............................…............................................................................................ 

 

7. Wymień przynajmniej dwa dary jakie otrzymał Bolesław Chrobry od cesarza 

niemieckiego: 

a) ........................................................................................................................................  

b) ........................................................................................................................................ 

 dodatkowo 

# inne ......................................................................................................................................  

 

 



 

8. Uzupełnij zdania lub skreśl niewłaściwy wyraz: ( mapka str. 159 podręcznik) 
Na zjeździe gnieźnieńskim zostało utworzone arcybiskupstwo w 

..........................................……... . Podlegały mu trzy biskupstwa: ......................................., 

................................................. , .................................................. razem  z biskupstwem 

poznańskim powstałym jeszcze w czasach Mieszka I. 

9. Podaj przynajmniej dwa skutki chrztu Polski:                                                                     
a) ........................................................................................................................................ 

b) .................................................................................................................................... 

 Dodatkowo 

#inne .................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................…....... 

 

10. Połącz terminy z odpowiednimi wyjaśnieniami wpisując litery w wykropkowanych 

miejscach: 

a) relikwie                                …….. lud, który w V-VIII w. osiedlił się w środkowej,   

południowej i wschodniej Europie 

b) plemię                                    …a….. szczątki ciał osób uznanych za święte lub przedmioty 

związane z ich życiem 

c) dynastia                              …….. grupa ludzi żyjących na wspólnym obszarze i mówiących 

tym samym językiem 

d) Słowianie                                  …….. ród panujący 

e) gród                        …….. strzegli porządku w państwie pierwszych Piastów i bronili jego 

granic 

f) wojowie                  …….. osada obronna wzniesiona w trudnym do zdobycia miejscu 

 

11. Połącz imiona z odpowiednimi wyjaśnieniami wpisując litery w wykropkowanych 

miejscach: 
a) Popiel                     ……….. syn Piasta Kołodzieja 

b) Lech                       ……….. legendarny władca, którego zjadły myszy 

c) Siemowit                ……….. żona Piasta Kołodzieja 

d) Rzepicha                ……….. legendarny założyciel Gniezna 

 

 dodatkowe 

#12.Wyjaśnij pochodzenie przydomków poszczególnych władców polskich: 

 

* CHROBRY - .................................................................................................. 

* ODNOWICIEL - ........................................................................................... 

* ŚMIAŁY - ...................................................................................................... 

* KRZWOUSTY - ............................................................................................ 

 

13. Uzupełnij poniższą tabelkę. Do podanych wydarzeń dopisz daty, a następnie numery od 1 

do 8 (porządkując zgodnie z chronologią). 

WYDARZENIE DATA NUMER 

Konflikt króla Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem     

Koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski  1025r   

Chrzest Mieszka I     



Testament Bolesława Krzywoustego o następstwie tronu     

Zjazd w Gnieźnie    

Bitwa pod Cedynią   972   

Koronacja Bolesława Śmiałego  1076r   

Obrona Głogowa     

 

 

 dodatkowe 
#14. Przeczytaj poniższy tekst źródłowy, którego autorem jest Gall Anonim. Dotyczy on 

zatargu między Bolesławem Śmiałym a biskupem Stanisławem. 

 

"[...] Jak zaś doszło do wypędzenia króla Bolesława z Polski, długo byłoby o tym mówić, tyle 

wszakże można powiedzieć, że sam będąc pomazańcem bożym nie powinien był drugiego 

pomazańca za żaden grzech karać cieleśnie. Wiele mu to bowiem zaszkodziło, gdy przeciw 

grzechowi grzech zastosował i za zdradę wydał biskupa na obcięcie członków [słowo" 

zdrada "oznacza tu po prostu przeciwstawienie się woli władcy, a nie działanie na rzecz 

obcego państwa]. My zaś ani nie usprawiedliwiamy biskupa - zdrajcy, ani nie zalecamy króla, 

który tak szpetnie dochodził swych praw [...]". 

 

Odpowiedz na pytania: 

 

1/ Jakie według kronikarza były przyczyny zatargu? 

 

 

15. Przypomnij sobie statut Bolesława Krzywoustego o następstwie tronu. Odpowiedz na 

poniższe pytania: 

 

1/ Kiedy powstał testament Krzywoustego? 

 

2/ Wymień i nazwij dzielnice oraz ich władców. 

 

 Dla  chętnych:  W  karcie pracy zaznaczone  zadania  dodatkowe. 

 Powodzenia. 

 

 


