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Historia klasa V  

01.04. i 03.04. 

Witam Was serdecznie. Niestety nadal musimy przebywać w domach. 

Przesyłam Wam tematy na kolejny ciężki dla Wszystkich czas. Mam nadzieję, że 

wkrótce wszyscy spotkamy się w naszej szkole i klasie (czekam na to z 

niecierpliwością). Bądźcie zdrowi. Pozdrawiam Was. 

 

Temat: Statut Bolesława Krzywoustego.  

(01.04.)  

Podręcznik s. 181-182 

Zagadnienia do lekcji: 

Statut Krzywoustego i jego założenia 

1138 r. STATUT (TESTAMENT) BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 

PROSZĘ PRZECZYTAJ 

Chociaż Bolesław Krzywousty odniósł wiele sukcesów jako wódz i władca, nie zdołał 

koronować się na króla Polski. Chcąc zachować jedność państwa i zapobiec 

konfliktom o tron pomiędzy swoimi synami, wprowadził w 1138 roku tzw. statut 

sukcesyjny. Statut wprowadzał zasadę senioratu, wg której tron miał przypadać 

najstarszemu synowi, a po śmierci ostatniego syna Bolesława Krzywoustego, 

najstarszemu z książąt piastowskich.  

Całość ziem państwa polskiego została w statucie podzielona między synów Bolesława 

Krzywoustego: 

 Władysław otrzymał Śląsk, 

 Bolesław Kędzierzawy – Mazowsze i część Kujaw, 

 Mieszko Stary – Wielkopolskę z Poznaniem i część Kujaw,  

 Henryk – ziemię sandomierską.  

 Kazimierz Sprawiedliwy- urodził się już po śmierci Bolesława Krzywoustego, 

dlatego w statucie nie została mu przydzielona żadna dzielnica. Dopiero po 

śmierci braci, Henryka i Bolesława, otrzymał ziemię sandomierską z Łęczycą. 
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 Wdowa- Salomea-  po Bolesławie Krzywoustym, objęła w posiadanie ziemię 

łęczycką. 

Wydzielanie dzielnic nie było jednoznaczne z podziałem państwa. Zwierzchnictwo 

nad wszystkimi książętami miał senior. Do niego należało prawo do prowadzenia 

polityki zewnętrznej, prawo do utrzymania załóg w głównych grodach książąt 

dzielnicowych, współdecydowanie w obsadzaniu urzędów i nadawaniu stanowisk 

kościelnych. Senior poza ziemią dziedziczną dysponował dzielnicą senioralną, w skład 

której wchodziły: ziemia krakowska, ziemia łęczycko-sieradzka, część wschodniej 

Wielkopolski z Kaliszem i Gnieznem. Do seniora należało również zwierzchnictwo 

nad Pomorzem Wschodnim. Pierwszym seniorem został najstarszy syn Bolesława 

Krzywoustego – Władysław. 
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SKUTKI USTAWY SUKCESYJNEJ 

 

PROSZĘ ZAPISAĆ DO ZESZYTU 

1. Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego weszła w życie w 1138 r. : 

 Zasada senioratu- najstarszy członek dynastii Piastów miał być 

zwierzchnim władcą Polski. 

 Dzielnice dziedziczne- otrzymali je synowie Bolesława.  

2. Całość ziem państwa polskiego została w statucie podzielona między synów 

Bolesława Krzywoustego: 

 Władysław otrzymał Śląsk, 

 Bolesław Kędzierzawy – Mazowsze i część Kujaw, 

 Mieszko Stary – Wielkopolskę z Poznaniem i część Kujaw,  

 Henryk – ziemię sandomierską.  

 

 

Temat: Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów. 

03.04. 

 

Podręcznik s.183- 187 

Zagadnienia do lekcji 

 grody i ich funkcje 

 życie w grodzie i na podgrodziu 

 sposoby uprawy roli na ziemiach polskich 

  podział społeczeństwa w państwie pierwszych Piastów 

  zakres władzy panującego 

 powinności poddanych wobec władcy 

 powstanie rycerstwa w Polsce 

  terminy: metoda żarowa, gród, podgrodzie, prawo książęce, 

danina, posługi, osada służebna, wojowie, drużyna książęca 

 

Proszę zapoznaj się z informacjami podanymi w podręczniku. 
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 Proszę zapisać do zeszytu: 
1. Polska pierwszych Piastów to państwo o charakterze patrymonialnym, czyli 

władca traktował ja jak swoją własność. Państwo zamieszkiwało około miliona 

ludzi.  

2. Państwo było zorganizowane w systemie grodowym. W grodach rezydowali 

przedstawiciele administracji książęcej. Książę wraz z dworem i drużyną 

podróżował po kraju, zbierał daniny i sprawował sądy.  

3. Skład społeczeństwa państwa Piastów: chłopi (kmiecie), rzemieślnicy, wojowie, 

kupcy, książę- wódz, sędzia, właściciel całej ziemi. 

4. Ludność była zobowiązana do różnych danin i posług, np. daniny w zbożu lub 

pieniądzu, danina od domu, najczęściej rozliczana w bydle, podatek na rzecz 

Kościoła, obowiązek zapewnienia gościny księciu i jego drużynie, zapewnienie 

księciu i jego otoczeniu koni. 

 

Praca domowa: 

Ćwiczenie 3 strona 187 (sprawdź się). Proszę o przesłanie 

pracy do 08.04.2020 r. (głównie osoby, które nie oddawały  

pracy domowej, część osób ma już dużo ocen z prac 

domowych), na adres mailowy podany na stronie szkoły. 

 

POZDRAWIAM     


