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Tematyka historia klasa V 15.04. i 17.04. 

Witam Was. Niestety nadal jeszcze nie wróciliśmy do naszej szkoły. 

Przesyłam Wam informacje do zapoznania się z historii. Pozdrawiam Was. 

 

Temat pierwszy to wiadomości z poprzedniego działu- proszę wykonać 

zadania i odesłać odpowiedzi. Temat drugi informacje do przeczytania                     

i krótkie punkty do zapisania w zeszycie.  

 

Temat: Polska pierwszych Piastów- karta pracy. 

 

Proszę o rozwiązanie podanych zadań (4 zadania)  i odesłanie odpowiedzi 

do 20.04. 

 

Zadanie 1. 

 

 

 

Zadanie 2. 

Dopisz do każdego wydarzenia odpowiedni wiek. 
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Zadanie 3. 

 

 

Zadanie 4. 

Do podanych władców dopisz wydarzenia z nimi związane (wydarzenia                     

w ramce), jedno z nich jest niepotrzebne. 
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Temat: Polska w XII i na początku XIII wieku- seniorat i jego upadek.  

 

Zagadnienia do lekcji 

– walki wewnętrzne między książętami piastowskimi 

– utrwalenie rozbicia dzielnicowego 

– osłabienie Polski na arenie międzynarodowej 

 

Proszę zapoznaj się z podanymi treściami. 

 

 

Przeczytaj podane informacje 

Walka juniorów z seniorem 

Pierwszy z seniorów, Władysław II – najstarszy z synów Bolesława 

Krzywoustego – przejął bez problemów władzę w Krakowie. Wkrótce jednak podniosły 

się przeciwko jego rządom protesty, gdyż Władysław dążył do objęcia władzy nad 

wszystkimi dzielnicami Polski. W walce z Władysławem zjednoczyli swe siły jego 

młodsi bracia, duchowieństwo oraz możni. Doszło do wojny domowej, w której 
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Władysław poniósł klęskę i wraz z rodziną musiał uciekać z kraju. Po raz pierwszy 

zostały złamane postanowienia testamentu Krzywoustego. Stąd też wziął się 

przydomek nadany przez potomnych Władysławowi II – Wygnaniec. 

Bolesław Kędzierzawy seniorem 

 Pozbawiony władzy Władysław nie zamierzał łatwo rezygnować z praw do 

Polski. W jego obronie wystąpił cesarz Fryderyk I Barbarossa. Wyprawa skierowana 

przeciwko książętom polskim wyruszyła z Niemiec w roku 1157. Cesarz chciał 

zrealizować dwa cele: po pierwsze – uzależnić od siebie państwo polskie, co oznaczało 

narzucenie mu zwierzchności lennej; po drugie – przywrócić tron Władysławowi, ale 

już jako cesarskiemu lennikowi. Armia niemiecka po sforsowaniu Odry dotarła pod 

Poznań, nie napotykając żadnego oporu. W Krzyszkowie pod Poznaniem doszło do 

spotkania cesarza z nowym seniorem Bolesławem IV Kędzierzawym. Na mocy układu 

tam zawartego Bolesław uznał zwierzchnictwo cesarza, zgodził się zapłacić trybut oraz 

zwrócić Śląsk Władysławowi. Bolesław stanął przed cesarzem boso. Z przywiązanym do 

szyi mieczem uklęknął, a cesarz ucałował go tzw. pocałunkiem pokoju. kolejni 

seniorzy   Po śmierci Bolesława Kędzierzawego w 1173 roku seniorem został kolejny                   

z synów Krzywoustego – Mieszko III Stary. Swój przydomek zawdzięczał temu, że 

władzę przejął w podeszłym wieku. Nie utrzymał się on zbyt długo na krakowskim 

tronie. Został wygnany z Krakowa przez możnych, którzy nie godzili się z jego rządami. 

W 1177 roku  seniorem został najmłodszy z synów Krzywoustego, Kazimierz II 

Sprawiedliwy. Chcąc zapewnić swoim synom tron krakowski, dokonał on znacznych 

ustępstw na rzecz Kościoła. Duchowieństwo polskie, a potem papież uznali prawa 

potomków Kazimierza do dziedziczenia tronu. W ten sposób po raz drugi złamano 

zasadę senioratu.  

Polska po śmierci Kazimierza    Sprawiedliwego 

Po śmierci Kazimierza Sprawiedliwego przez kilkanaście lat trwały walki                       

o opanowanie tronu  w Krakowie. Ich zwycięzcą został syn Kazimierza Sprawiedliwego, 

Leszek Biały. Głównym celem jego polityki wewnętrznej było dążenie do ułożenia 

wzajemnych stosunków między piastowskimi książętami. W tym celu zorganizował on 

zjazd  w Gąsawie, który miał zakończyć spory. Nie zdołał jednak doprowadzić do zgody, 

gdyż podczas zjazdu w 1227 roku został podstępnie zamordowany przez przeciwników 

politycznych. Po jego śmierci nastąpił ostateczny upadek roli księcia zwierzchniego.                

W drugiej połowie XIII wieku Polska weszła  w okres najgłębszego rozbicia 
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dzielnicowego. Istniało wówczas około dwudziestu księstw. Często wybuchały walki 

między książętami i coraz większy wpływ miało świeckie możnowładztwo. Jednak 

ludność dzielnic zdawała sobie sprawę z tego, że poszczególne ziemie tworzą większą 

całość – Polskę – za której stolicę wciąż uważano Kraków. O ten właśnie gród 

prowadzili walki książęta chcący sprawować symboliczną choćby władzę nad całym 

państwem. Ziemie polskie łączyła jedna organizacja kościelna. Mieszkańcy Polski 

używali wspólnego języka, wszędzie panowały te same prawa i obyczaje. Ważną rolę 

odgrywała również wymiana gospodarcza między poszczególnymi dzielnicami. 

 

PROSZĘ PRZEPISAĆ DO ZESZYTU 

 

 

Po przeczytaniu podanych informacji -sprawdź się (odpowiedz ustnie na 

poniższe pytania): 

1. Wskaż przyczyny i skutki upadku zasady senioratu. 

2. Wymień w kolejności chronologicznej panujących w Polsce 

seniorów. 
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Zadanie domowe 

Zapoznaj się z ilustracjami i opisami do nich. 

 

 Miedzy książętami dzielnicowymi wybuchały liczne konflikty. Wojny pustoszyły 

kraj , rujnowały wsie i pola uprawne. Skutkowało to zubożeniem chłopów oraz 

uszczupleniem dochodów uzyskiwanym z ziemi przez panów feudalnych – 

głównie kościół możnych i rycerstwo. 

 Niespokojna sytuacja utrudniała rozwój gospodarki na ziemiach polskich. Słabi 

książęta nie byli w stanie skutecznie zapewnić bezpieczeństwa miastom. Z kolei 

pozbawieni należnej ochrony kupcy zmagali się z napadami na szlakach 

handlowych.  

 W okresie rozbicia wzrosło znaczenie Kościoła w Polsce. Dzięki przywilejom 

uzyskiwanym od poszczególnych książąt duchowni przestali podlegać sądom 

świeckim. Książęta piastowscy utracili też wpływ na obsadę biskupstw. W ten 

sposób duchowieństwo uniezależniło się od władców. 

 

Czy wiesz, że...  Polska w okresie rozbicia dzielnicowego była słaba politycznie                           

i militarnie, ale w tym samym czasie nastąpił rozwój gospodarki i kultury. 

Możnowładcy mieli coraz większe znaczenie, zwłaszcza posiadacze wielkiej własności 

ziemskiej. Wiązali oni swoją przyszłość już nie z wyprawami wojennymi, lecz                                    

z powiększaniem zysków płynących z uprawy ziemi. Podział państwa i walki 

wewnętrzne w tym okresie charakteryzowały nie tylko Polskę, miały miejsce również                           

w innych krajach Europy. 

 

 


