
kl.4 historia 

 

Temat : Utrwalenie wiadomości o Polsce pierwszych  Piastów 

(Mieszko I i Bolesław Chrobry) 

 

1) Zapisz temat lekcji do zeszytu . 

2)  Przepisz lub wydrukuj notatkę do zeszytu : 

 

Polska pod panowaniem Bolesława Chrobrego 

1. Po śmierci Mieszka I w roku 997 r. władzę przejął Bolesław I Chrobry 

2. Misja i śmierć biskupa Wojciecha 

a. Wojciech był biskupem praskim i przyjacielem cesarza Ottona III 

b. w 997 r. udał się na misję do pogańskich Prusów, podczas której zginął śmiercią męczeńską 

c. Bolesław I Chrobry wykupił ciało Wojciecha i złożył jako relikwie w katedrze gnieźnieńskie 

d. biskup Wojciech został kanonizowany 

 

3. Zjazd gnieźnieński – spotkanie Ottona III i Bolesława Chrobrego w Gnieźnie w 1000 r. 

a. Otton III przybył do Gniezna z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha 

b. podczas wizyty Ottona III ustanowiono arcybiskupstwo gnieźnieńskie 

– podlegały mu nowe biskupstwa: w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu 

– biskupstwo poznańskie zachowało niezależność do śmierci biskupa Ungera 

– pierwszym arcybiskupem został Radzim-Gaudenty 

 

4. Podboje Bolesława Chrobrego 

a. po śmierci Ottona III królem Niemiec został Henryk II 

b. wojny polsko-niemieckie 

– Bolesław I Chrobry zajął Milsko i Łużyce 

– wojny z Niemcami trwały 16 lat 

– na mocy zawartego w 1018 r. pokoju w Budziszynie Bolesław zatrzymał Milsko i Łużyce 

c. wyprawa Bolesława I Chrobrego na Ruś – 1018 r. 

– Bolesław I Chrobry pokonał wojska Jarosława Mądrego 

– wojska Bolesława zajęły Kijów 

– Bolesław I Chrobry przyłączył do Polski Grody Czerwieńskie 

 

5. W 1025 r. Bolesław I Chrobry koronował się w Gnieźnie na króla Polski 

3) Zapoznaj się z materiałem z epodręcznika - link 

https://epodreczniki.pl/a/boleslaw-chrobry---pierwszy-krol-polski/D1A2R0Jbo  

 

- skopiuj link a następnie w Google wklej , kliknij w link ,aby się otworzył materiał o Bolesławie 

Chrobrym 

 

https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1745-mieszko-i
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1723-boleslaw-i-chrobry
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1761-wojciech
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1748-otton-iii
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/3136-poganin
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/1939-prusowie
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/3135-relikwie
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/3126-kanonizacja
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1748-otton-iii
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1676-metropolia-arcybiskupstwo-archidiecezja
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1675-biskupstwo-diecezja
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1758-unger
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1751-radzim-gaudenty
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1732-henryk-ii-swiety
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1736-jaroslaw-madry
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/3128-grody-czerwienskie
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1723-boleslaw-i-chrobry
https://epodreczniki.pl/a/boleslaw-chrobry---pierwszy-krol-polski/D1A2R0Jbo


- w materiale są pytania - sprawdź : ćw. 1 , ćw. 2.1,  ćw. 2.2,  ćw. 2.3, ćw. 3, ćw.4, ćw. 5, ćw. 6 , 

ćw.7 , ćw.8 , odpowiedz na te pytania ( po kliknięciu sprawdź otrzymasz odpowiedź zielony kolor 

prawidłowo , czerwony źle ) , zrób zdjęcia i prześlij na e-maila . 

- Termin wykonania pracy 22.04. ( drugi tydzień po świętach) 

 

 

 


