
Witam! 
 
KLASA V (tematy zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły, zadanie należy odesłać na 
podany na stronie szkoły adres nauczyciela historii) 
 
Temat 3: Kryzys i odbudowa państwa polskiego. 
 
Przeczytaj temat z podręcznika ze stron 175-178, a następnie ułóż w kolejności 
chronologicznej podane informacje, co będzie stanowić notatkę z lekcji. 
 
*koronacja Bolesława Śmiałego/ Szczodrego na króla Polski w 1076 r. 
 
*odbudowa Polski i przeniesienie stolicy z Gniezna do Krakowa przez księcia Kazimierza 
Odnowiciela, syna Mieszka II 
 
*ucieczka króla Bolesława Śmiałego na Węgry po skazaniu na śmierć biskupa 
krakowskiego Stanisława , stającego na czele buntu przeciw silnej władzy królewskiej  
 
*osłabienie Polski w wyniku najazdu Niemców i Rusinów na nasz kraj (utrata zdobyczy 
Bolesława Chrobrego) 
 
*objęcie władzy i wzmocnienie Polski przez Bolesława Śmiałego, syna Kazimierza 
Odnowiciela  (odzyskanie Grodów Czerwieńskich) 
 
*najazd w 1038 r. na Polskę Czechów, zniszczenie Gniezna (grabież relikwii św. 
Wojciecha), Poznania i powrót pogańskich wierzeń 
 
*król Mieszko II następcą Bolesława Chrobrego, swego ojca 
 
Propozycja dla zainteresowanych (na 6): obejrzyj fragment filmu „Bolesław Śmiały” w 
reżyserii Witolda Lesiewicza z 1971 roku i w kilku zdaniach napisz jak wyglądało życie ludzi 
tej epoki (mieszkania, stroje, potrawy). 
 
Temat 4: Rządy Bolesława Krzywoustego. 
 
Przeczytaj tekst w podręczniku ze stron 179-181 i uzupełnij tekst w zeszycie. 

 
Po Bolesławie Śmiałym władzę w Polsce objął jego młodszy brat …………………. 

…………………, który był słabym władcą uległym …………………………… Sieciechowi. 
Kiedy więc synowie Władysława Hermana, tj. starszy Zbigniew i młodszy 
…………………………. …………………….. wygnali Sieciecha z kraju, wówczas podzielili 
się z ojcem Polską i władzą.  

Po śmierci Władysława Hermana doszło jednak do walk o jednowładztwo  w Polsce. 
W czasie tych  w ………………………. Polskę najechał cesarz Henryk V, atakując polskie 



grody na Śląsku, m.in. ……………………. Ostatecznie udało się Bolesławowi 
Krzywoustemu ocalić kraj i objąć w nim samodzielną władzę.   

W 1116 roku książę Bolesław Krzywousty odzyskał dla Polski ……………….. 
…………………….. a w 1122 roku ……………………………. …………………………….. 
Nie udało mu się natomiast uzyskać korony królewskiej. 

Na łożu śmierci, tj. w ………………………….  Bolesław Krzywousty  przygotował 
testament. Na jego mocy Polska podzielona została na dzielnice, w tym główną dla 
najstarszego z rodu, zwanego ………………………… oraz pozostałe dla młodszych, czyli 
……………………….. Rządzić miał odtąd najstarszy z rodu, stąd wprowadzana zasada 
rządów nosiła nazwę …………………………………. 

 
Zadanie  
Odpowiedz na pytanie 1 Praca z mapą strona 181. 
 


