
Historia klasa V tematyka od 25.03.2020 r. 

Temat: Kryzys i odbudowa państwa polskiego- rozwiązywanie zadań.  

(25.03.2020 r.)  

Obejrzyj filmik do lekcji pt. Upadek i odbudowa państwa Piastów- link:  

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

Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika i rozwiązanie zadań. 

Proszę o odesłanie odpowiedzi do 30.03.2020 r. (np. 1 .A lub 2. F) na 

adres mailowy nauczyciela udostępniony na stronie szkoły.  

Pod tematem lekcji proszę zapisać punkty: 

1. Za panowania króla Mieszka II Polska, w wyniku wojen, utraciła Milsko i 

Łużyce oraz Grody Czerwieńskie.  

2. Podczas panowania Kazimierza I, w wyniku powstania pogańskiego i najazdu 

zbrojnego księcia czeskiego Polska została zniszczona  i ograbiona.  

3. Po powrocie do kraju Kazimierz Odnowiciel stłumił powstanie, odzyskał 

Mazowsze, Śląsk oraz z czasem odbudował państwo.  

4. Bolesław II Śmiały sukcesami militarnymi wzmocnił królestwo polskie, 

koronując się na króla w 1076 roku. Po skazaniu na karę śmierci biskupa 

Stanisława, Bolesław Śmiały wyjechał na Węgry   i tam zginął, a władzę w kraju 

przejął Władysław Herman. 

 

Zadania do rozwiązania i odesłania na adres mailowy (do 

30.03.2020 r.): 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego.  

(27.03.2020 r.) 

Proszę zapoznać się z tematyką z podręcznika oraz materiałem 

przesłanym przez nauczyciela. 

 

 

 

 

Walka o władzę  

Władysław I Herman podzielił państwo między swoich synów – Zbigniewa i 

Bolesława, zwanego Krzywoustym. Starszy z braci, Zbigniew, otrzymał Wielkopolskę, 

Kujawy, Mazowsze i ziemię łęczycko-sieradzką, zaś młodszy, Bolesław – Śląsk i 

Małopolskę. Wkrótce między braćmi doszło na tym tle do nieporozumień, które 

przerodziły się w wojnę domową. W jej wyniku Zbigniew utracił na rzecz brata 

wszystkie wydzielone mu przez ojca w testamencie dzielnice. Pokonany brat nie chciał 

dać za wygraną i zwrócił się o pomoc do ówczesnego króla niemieckiego Henryka V, 

który niebawem uzyskał godność cesarza. Henryk poparł roszczenia polskiego księcia 

i zażądał od Bolesława wydzielenia dzielnicy starszemu bratu oraz uznania 

zwierzchnictwa cesarza nad wszystkimi polskimi ziemiami. Bolesław stanowczo 

odrzucił te warunki. Było to przyczyną zorganizowania przez możnych niemieckich 

wielkiej wyprawy na Polskę. 

Wojna polsko-niemiecka    

W 1109 roku armia cesarska, wspomagana przez posiłki czeskie, skierowała się ku 

Śląskowi. Wojska polskie pilnie strzegły wszystkich brodów na Odrze, ale siły 

niemieckie przekroczyły rzekę w okolicy Głogowa i wkroczyły w głąb Śląska. 

Dysponując mniejszymi siłami, Bolesław nie chciał podejmować walki w otwartym 

polu, zdecydował się więc na walkę partyzancką. Wojska niemieckie obległy Głogów, 

tu jednak napotkały silny opór. 

 Przyłączenie pomorza do Polski   Po zażegnaniu niebezpieczeństwa 

niemieckiego sprawą najwyższej wagi dla władcy polskiego było opanowanie 

Pomorza. Ziemia ta od czasu śmierci Bolesława Chrobrego niemal zupełnie straciła 



więź z Polską. Ponadto interesowali się nią także Niemcy i Duńczycy, ponieważ miasta 

pomorskie znane były ze swego bogactwa. Po pierwszych próbach wprowadzenia 

chrześcijaństwa przez Bolesława Chrobrego Pomorzanie wrócili do swych 

pierwotnych wierzeń pogańskich. Istniała więc pilna potrzeba przywrócenia wiary 

chrześcijańskiej na tych terenach. W ciągu kilku lat Bolesław zajął część Pomorza z 

Gdańskiem i włączył je do swego państwa. Tamtejszy książę uznał się poddanym 

polskiego władcy. Pomorzanie mieli również płacić trybut (specjalną daninę) i 

wspomagać wojska polskie w wyprawach wojennych. Książę pomorski zgodził się też 

na wprowadzenie chrześcijaństwa na swej ziemi. Bolesław odnowił biskupstwo 

kruszwickie, którego siedzibę ulokowano we Włocławku. Temu biskupstwu 

podporządkowano Pomorze Gdańskie. 

 

 

Pytanie kontrolne (odpowiedz ustnie na podane pytanie): 

 

 



 


