
 

4. Opracuj zagadnienie polityki zagranicznej Bolesława Chrobrego po śmierci Ottona III? 

A. konflikt polsko – niemiecki 1002 – 1018 

etap 1002-1005 1007-1013 1015-1018 

przyczyny 

 

 

 

  

przebieg 

 

 

 

  

skutki 

 

 

 

  

B. wyprawa na Ruś 1018 r. 

przyczyny- 

przebieg – 

skutki –  



5. Wykonaj ćwiczenia: 

1.Zaznacz na mapie żółtym kolorem granice Polski na początku panowania Bolesława Chrobrego (992 rok) 

2.Oznacz na mapie literą W miejsce, które (orientacyjnie) związane jest z misją i miejscem śmierci biskupa 

Wojciecha.  

3.Podkreśl na mapie dwiema kreskami nazwę siedziby arcybiskupstwa, a jedną kreską siedziby czterech biskupstw w 

czasach Bolesława Chrobrego. Obok dopisz rok ich utworzenia 

4.Zamaluj na mapie delikatnie (np. na różowo) terytoria, które przyłączył do Polski w różnych okresach Bolesław 

Chrobry. Nazwy tych obszarów wpisz poniżej a przyporządkowane im litery wpisz w odpowiednie miejsca na mapie. 

A - ........................................... 

B - ........................................... 

C - ........................................... 

D - ........................................... 

E - ........................................... 

5. Narysuj na mapie za pomocą niebieskich strzałek przybliżoną trasę najazdu wojsk cesarza Henryka II na Polskę w 

1017 roku i napisz znak X przy nazwie grodu, który zasłynął wówczas z bohaterskiej obrony przed Niemcami.  

6. Zakreśl na mapie nazwę miejscowości, w której został zawarty pokój miedzy Polską a Niemcami w 1018 roku. 

6.Oznacz na mapie zieloną strzałką kierunek wyprawy Bolesława Chrobrego na Kijów. Obok strzałki napisz rok, w 

której do niej doszło 

7.Narysuj na mapie obok nazwy grodu, w którym Bolesław Chrobry został koronowany, symbol korony. Obok 

symbolu napisz rok tej koronacji. 

8.zaznacz na mapie kolorem czerwonym granice polski w roku śmierci Bolesława Chrobrego (1025 rok) 

 



9. Uzupełnij podane objaśnienia i dopisz postać, której dotyczą. 

Koronacja w roku …….., odsunięcie od rządów, ucieczka z kraju, powrót po śmierci 

brata i uznanie zwierzchnictwa …………………………… 

 

Zajęcie Śląska, spustoszenie Wielkopolski w roku …………….. i wywiezienie relikwii 

………………………………….. 

 

Najazd na Polskę w roku ………… oraz pomoc Kazimierzowi w odzyskaniu Mazowsza  

Oderwanie Mazowsza od Polski w okresie powstania ludowego.  

List do Mieszka i przekazanie księgi liturgicznej  

Odzyskanie Mazowsza i Śląska oraz odbudowa kraju  

W wyniku najazdu niemiecko – ruskiego objął władzę zmuszając młodszego brata do 

ucieczki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


