
Witam Was w drugim tygodniu naszej pracy na odległość. Część z Was uzupełniła proponowane ćwiczenia 

i odesłała je do mnie. Dziękuję. Rozumiem więc, że taka forma dalszej naszej współpracy jest możliwa.  

Z Zarządzenia Dyrektora Szkoły, które znajdziecie na stronie szkoły, wynika, że w każdym tygodniu 

będziemy mieli jedno spotkanie. Zobowiązuję wszystkich, którzy jeszcze nie wysłali poprzedniej pracy, do 

odesłania jej do końca tygodnia. W następnych tygodniach będę sprawdzać prace wskazanych we 

wtorek w e-dzienniku osób, które proszę o niezwłoczne wysyłanie wykonanych samodzielnie zadań. 

Temat: Monarchia Piastów w XI i na początku XII wieku. 

Wiecie już, że : 

- do upadku panowania króla Mieszka II przyczyniły się zarówno czynniki zewnętrzne (agresja niemiecka, 

czeska i ruska z 1031 r.), jak i wewnętrzne (opozycja możnych skupiona wokół starszego przyrodniego brata 

– Bezpryma, niewydolność systemu drużynnego), 

- wydarzenia 1031 r. doprowadziły do utraty zdobytych przez Bolesława Chrobrego ziem, 

- w 1032 r. Mieszko wrócił z wygnanie i jako książę rozpoczął odbudową państwa, ale jego śmierć w 1034 

r. przerwała ten proces, 

- następcą Mieszka II był Kazimierz, który także musiał z Polski uciekać,  

- brak centralnej władzy, niezadowolenie społeczne skierowane przeciwko władzy książęcej jak i 

duchowieństwu, doprowadziły do wybuchu powstania ludowego i wyodrębnienia się niezależnych 

państewek, np. na Mazowszu, gdzie władzę sprawował dawny urzędnik Mieszka II – Miecław, 

- panującą sytuację wykorzystał książę czeski Brzetysław i w 1038 r. najechał ziemie polskie, zniszczył 

grody Wielkopolski, uprowadził jeńców, wywiózł bogate łupy i zapewne relikwie św. Wojciecha oraz 

przyłączył do Czech Śląsk, 

- w 1040 r. Kazimierz wraca wsparty przez oddziały węgierskie i niemieckie i obejmuje kontrolę nad 

Wielkopolską i Małopolską – Kraków stał się głównym ośrodkiem politycznym i kościelnym (pozostałe 

były zniszczone lub poza Polską), 

- Kazimierz nawiązuje współpracę z Jarosławem Mądrym – księciem Kijowa, którego siostra w 1043 r. 

zostaje polską księżną  i który wsparł w 1047 r. Kazimierza w walkach o Mazowsze oraz z cesarzem, dzięki 

któremu Kazimierz odzyskuje władzę nad Śląskim w zamian za trybut płacony księciu czeskiemu, 

- na nowo wznosi grody i odbudowuje siłę zbrojną ale nie postaci dotychczasowej drużyny, a wojów, którzy 

otrzymywali ziemie w zamian za obowiązek służby wojskowej, 

- odtwarza organizację kościelną, sprowadza zakon benedyktynów, aby prowadził działalność misyjną.              

W nowy temacie, który znajdziecie na str. 212-216 zwróćcie uwagę na:  

- ożywioną polityką zagraniczną prowadzoną przez Bolesława Szczodrego (jego wyprawy na kraje sąsiednie 

oraz zaangażowanie w spór o inwestyturę pomiędzy Grzegorzem VII a Henrykiem IV), 

- sukcesy w polityce wewnętrznej, 

- konflikt króla Bolesława Szczodrego z biskupem krakowskim Stanisławem ze Szczepanowa, 

- konflikt księcia Władysława Hermana z jego synami: Zbigniewem i Bolesławem Krzywoustym, 



- konflikt pomiędzy Zbigniewem a Bolesławem Krzywoustym, jego przyczyny, przebieg i skutki, 

- pierwszą kronikę Polski, 

- podbój Pomorza,  

- zmiany w polskiej organizacji kościelnej. 

Ćwiczenia do tych zajęć proszę zrobić w zeszytach przedmiotowych do poniedziałku. 

Na stronie epodręczniki.pl w zakładce dla szkół średnich znajdziecie w ważn@histiria średniowiecze 

ciekawy materiał do tematu Kłótnie w rodzinie książęcej i podział Polski przez Krzywoustego. 
 

I. Porównaj politykę zagraniczną Bolesława Śmiałego i Bolesława Krzywoustego. 

II. Dlaczego doszło do konfliktu pomiędzy Władysławem Hermanem a jego synami? Jak się zakończył? 

III. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia wstawiając obok cyfry od 1 do 6. 

Oślepienie Zbigniewa 

Złożenie hołdu cesarzowi przez Bolesława Krzywoustego 

Wygnanie Zbigniewa z kraju 

Podbój Pomorza 

Obrona Głogowa przed wojskami Henryka V 

Obłożenie Bolesława Krzywoustego ekskomuniką 

IV. Przedstaw rozwój organizacji kościelnej w czasach Bolesława Szczodrego oraz Bolesława 

Krzywoustego. 

V. Przeczytaj zamieszczony poniżej fragment kroniki Anonima tzw. Gala i odpowiedz na pytania 1-4. 

 

[…] cesarz Henryk […] przesłał Bolesławowi poselstwo w te słowa: ”Niegodnym jest cesarza i przeciwnym 

prawom wszystkim wkraczać zbrojnie do kraju wroga, a zwłaszcza swego wasala, zanim się z nim nie 

porozumie co do pokoju, jeśli chce być posłusznym, lub co do wojny, jeśli stawić chce opór, aby mógł się 

ubezpieczyć. Dlatego winieneś albo przyjąć z powrotem brata swego [Zbigniewa], oddając mu połowę 

królestwa, a mnie płacić rocznie 300 grzywien trybutu, lub tyluż rycerzy dostarczyć na wyprawę, albo ze 

mną, jeśli czujesz się na siłach, podzielić mieczem królestwo polskie”. Na to książę Bolesław odpowiedział: 

„Jeśli pieniędzy naszych lub rycerzy polskich żądasz tytułem trybutu, to mielibyśmy się za niewiasty, a nie za 

mężów, gdybyśmy wolności swej nie bronili. Do przyjęcia zaś buntownika lub do podzielenia się z nim 

niepodzielnym królestwem nie zmusi mnie przemoc żadnej [obcej] władzy, a chyba tylko jednomyślna rada 

moich [doradców] i swobodna decyzja mojej własnej woli. […] Zatem bacz, komu grozisz; jeśli zaczniesz 

wojnę, znajdziesz ją!”.  

1. Wyjaśnij przyczynę najazdu cesarza Henryka V na Polskę.  

2. W jaki sposób cesarz wykorzystał spór między Bolesławem Krzywoustym a Zbigniewem do najazdu na 

Polskę?  

3. Jakie żądania wysunął cesarz Henryk V?  

4. Jakiej odpowiedzi udzielił Bolesław Krzywousty na żądania cesarza? 

 

VI. Która mapa przedstawia Polskę za panowania Bolesława Krzywoustego? Uzasadnij trzema 

argumentami. 



 Mapa A 

Mapa B 

 


