
Lekcja 1.06.2020 

Temat: Polska pierwszych Piastów – powtórzenie wiadomości 

Zaznacz na osi czasu  

  

 

  
 

  

ZAPAMIĘTAJ DATY 

Powstanie pierwszego w Polsce biskupstwa w Poznaniu (968 r.)– biskup 

Jordan  

Zjazd gnieźnieński (1000 r.) – Bolesław Chrobry 

utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie , 3 nowych biskupstw –Kraków, Wrocław, 

Kołobrzeg 

Koronacja Bolesława Śmiałego na króla Polski (1076 r.)     

  

Bitwa pod Cedynią   (972 r.)– Mieszko I   

 Pierwsza w dziejach Polski koronacja na króla (1025 r.)– Bolesław Chrobry   

Wyprawa misyjna biskupa Wojciecha do Prusów (997 r.) 

 

 

• przyjęcie chrztu przez Mieszka I   ( 966  rok )   

• koronacja Bolesława Chrobrego   (      1025   rok )   

• zjazd gnieźnieński   (  rok 1000 )   

  

  

  

  

  

  

  

• śmierć Bolesława Krzywoustego   (  1138 rok )   

950  r.   900  r.   1000  r.    r. 1050   

1000  r.    r. 1050   1100  r.   1150  r.   



Przyłączenie do Polski Milska, Łużyc i Grodów Czerwieńskich  (1002 - 1018 - 

wojny polsko  - niemieckie które kończy pokój w Budziszynie,1018- wyprawa 

kijowska zakończona przyłączeniem Grodów Czerwieńskich – Bolesław Chrobry  

  

Obrona Głogowa przed niemieckim najazdem (1109 r.) 

Testament Bolesława Krzywoustego (1138 r.) 
 

  

Pojawienie się rycerstwa wynikało z nadania ziemi, których dokonywali 

kolejni władcy  od czasów Kazimierza Odnowiciela. Odtąd siłę zbrojną 

stanowili rycerze,  którzy sami kupowali swoje uzbrojenie, a nie, jak dawniej, 

wojowie utrzymywani przez władcę.  

  

  

Zadaniem wojów była obrona kraju i udział w wyprawach wojennych 

organizowanych przez panującego. Tworzyli oni DRUŻYNĘ książęcą   

          Kupcy mieszkali na podgrodziu, zajmowali się handlem.    

  

DRZEWO GENEALOGICZNE MIESZKA I  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

UPORZĄDKUJ WYDARZENIA Z DZIEJÓW POLSKI     

  

Władcy Polski  

wymienieni w kolejności  

sprawowania   

przez nich rządów.   

Bolesław Chrobry   



W KOLEJNOŚCI CHRONOLOGICZNEJ.  

Koronacja Bolesława Chrobrego, podział Polski na dzielnice, zjazd gnieźnieński  

Zjazd gnieźnieński , podział Polski na dzielnice, koronacja Bolesława Chrobrego  

Podział Polski na dzielnice, Zjazd gnieźnieński, koronacja Bolesława Chrobrego  

Zjazd gnieźnieński, Koronacja Bolesława Chrobrego, podział Polski na dzielnice  

 

  

1025 rok - koronacja Bolesława Chrobrego.   

1000 rok – zjazd gnieźnieński .   

1138 rok (umowna data) podział Polski na dzielnice.  

Bolesław Krzywousty  

CHRZEST POLSKI  

  

 

 Wojowie w czasach pierwszych Piastów. 

PRZYCZYNY PRZYJĘCIA CHRZTU PRZEZ  

MIESZKA I  

KORZYŚCI, JAKIE PAŃSTWU POLSKIEMU  

PRZYNIOSŁO PRZYJĘCIE  

CHRZEŚCIJAŃSTWA  

Dążenie do zawarcia sojuszu z Czechami 

przeciw Wieletom  

Rozwój kultury i sztuki  

Chęć wzmocnienia pozycji państwa Piastów 

na arenie międzynarodowej 

Wzrost znaczenia państwa polskiego na arenie 

międzynarodowej  

  



 

ZASADA SENIORATU  

  

SENIORAT – stosowana w wiekach średnich zasada określająca porządek obejmowania 

tronu. Ustanawiana była często po podziale kraju między synów władcy i określała, że po jego  

śmierci władzę zwierzchnią ma każdorazowo sprawować najstarszy męski przedstawiciel rodu  
  

(senior).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bolesław Chrobry  otrzymał od   

cesarza kopię włóczni św.   

Maurycego i relikwię gwoździa   

z Krzyża Pańskiego   

  Cesarz wyraził zgodę na utworzenie w  Gnieźnie metropolii   

kościelnej zależnej wyłącznie od Rzymu, co wzmacniało  

suwerenność Polski. Powołano dodatkowo  3  nowe   

biskupstwa: w Krakowie, Kołobrzegu i we Wrocławiu.   

  PRZYCZYNY PRZY BYCIA CESARZA OTTONA III DO GNIEZNA W 1000 r.   



UPRAWNIENIA, KTÓRYMI NA MOCY TESTAMENTU 

BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO MIAŁ DYSPONOWAĆ SENIOR.  

 

  

Prawo bicia własnej monety  

 

 

PRYNCYPAT   – zasada władzy monarszej wprowadzona do Polski postanowieniem 

Bolesława  

Krzywoustego w roku 1138 i trwająca do końca XIII wieku. Zasada ta polegała na tym, że  
 najstarszy z książąt dzielnicowych miał sprawować władzę zwierzchnią nad 

pozostałymi (książę zwierzchni  ).  

PRAWDA FAŁSZ  

Nazwa Polski pochodzi od plemienia Polan.   P  F  

Stolicę Polski z Gniezna do Krakowa przeniósł książę Kazimierz Odnowiciel.   P  F  

Bolesław Krzywousty w swoim testamencie podzielił Polskę na dzielnice, aby zapobiec 

bratobójczym wlakom między książętami piastowskimi.  

P  F  

  

PRAWDA FAŁSZ  

Przed przyjęciem chrześcijaństwa Słowianie wyznawali wielu bogów.  P  F  

Mieszka I ochrzcili święci Cyryl i Metody.   P  F  

Państwo Polan powstało w Wielkopolsce  P  F  

Prawo wypowiadania wojny  
  

Reprezentowania państwa za granicą  

  

SYNOWIE BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO   

   WŁADYSŁAW WYGNANIEC   otrzymał Śląsk   

   BOLESŁAW KĘDZIERZAWY   otrzymał Mazowsze   

   MIESZKO III STARY   otrzymał Wielkopolskę   

   HE NRYK SANDOMIERSKI   otrzymał Ziemię Sandomierską   

   KAZIMIERZ SPRAWIEDLIWY   ( POGROBOWIEC) urodził się po śmierci ojca,  

nie dostał ziemi,   miał iść do klasztoru,   

ZASADA  PRYNCYPA TU   

Testament powstał, bo  

Bolesław Kr zywousty  

chciał zapobiec  

bratobójczym wojnom  

między swoimi synami,   

które były  szkodliwe  

dla państwa.   



  

WŁADZA I  ORGANIZACJA 
PAŃŚTWA PIERWSZYCH PIASTÓW 

GRÓD- siedziba księcia w czasach pierwszych Piastów, osada na wzgórzu, otoczona 

wałem obronnym drewniano – ziemnym, leżąca nad jeziorem lub rzeką  

  

SENIOR to najstarszy przedstawiciel rodu panującego   
  

  

Insygnia królewskie – oznaki władzy królewskiej –korona , berło, jabłko miecz   

   

  

  

 

 Milej nauki i Powodzenia!   

  

  

Podgrodzie to osada znajdująca się w pobliżu grodu   

  

Danina  to obowiązkowa opłata składana na rzecz władcy przez 
poddanych  

  

 

Kazimierz Odnowiciel  

Mieszko I   Bolesław Chrobry   Bolesław Śmiały   Dobrawa  

  

    

  

  

  

  

  

  

  
    

  
  


