
Klasa 5a, 5c,5d,5e    Historia, 8 tydzień edukacji (2 lekcje) 

 

Mam nadzieję, że Weekend majowy był udany i spędziliście go w atmosferze patriotycznych przeżyć. 

Dziękuję Wszystkim, którzy przesłali mi swoje patriotyczne kąciki, do których wykonaliście sami 

ozdoby, albo wykorzystaliście coś bardzo pomysłowo. W moim wiszą stare pamiątki rodzinne. 

Pamiętajcie, nawet w czasie II wojny światowej ludzie obchodzili to święto. Na dole umieszczam 

zdjęcia od mojej babci, z 1943 (II wojna ) roku z Indii, gdy udało jej się uciec wraz z Armią Andersa z 

Syberii. Zobaczcie są flagi w czasie święta Konstytucji 3 maja, na dalekiej ziemi indyjskiej!!! Jest też 

moja babcia, która melduje swój zastęp jako harcerka. Zawsze w majowy weekend spotykaliśmy się i 

wspominaliśmy rodzinne historie. W tym roku niestety tylko przez telefon. Zachęcam wszystkich do 

rozmów o historii Waszych rodzin z bliskimi. A święta narodowe są świetnym do tego pretekstem. 

 

  

 

 

 

 



Moi drodzy! Wracamy do średniowiecza. 

Niestety, po śmierci Bolesława Krzywoustego, mimo wprowadzenia testamentu z 1138 roku, szybko 

okazało się, że jego synowie zaczną walczyć o władzę. Pamiętacie zapewne, że najstarszy z braci miał 

być seniorem, posiadać tak zwaną dzielnicę senioralną i mieć władzę zwierzchnią nad braćmi. I 

zawsze najstarszy z braci miał być seniorem. Nie jego potomkowie, tylko najstarszy z Piastów. I tak 

faktycznie się stało. Pierwszym seniorem został Władysław Wygnaniec. Niedługo nim był, bo nie 

chciał się pogodzić z testamentem. Walczył z braćmi, by stać się panem wszystkich ziem. Dlatego 

bracia wygnali go z kraju. 

Zapiszcie temat lekcji: Rozbicie dzielnicowe i zjednoczenie Polski 

Oraz notatkę do zeszytu 

1.Pod tematem wypiszcie po kolei wszystkich seniorów, którzy sprawowali władzę w państwie 

Piastów oraz jakie ziemie posiadali, Str. 192-195 

Bracia i kuzyni z dynastii Piastów, popadali w coraz więcej wzajemnych konfliktów czego skutkiem 

było stopniowe podzielenie państwa i nastąpiło rozbicie dzielnicowe. Takie słabe państwo stało się 

łatwą ofiarą dla najazdów wrogów.  

W 1226 roku, książę Konrad Mazowiecki przekazał Krzyżakom ziemię chełmińską, aby bronili 

Mazowsza i Kujaw przed pogańskimi Prusami. Krzyżacy szybko na terenie Prus stworzyli swoje 

państwo i zaczęli zagrażać osłabionej rozbiciem dzielnicowym Polsce. 

W  1241 roku na południowe ziemie Polski najechali Mongołowie. Wrocławski książę Henryk 

pobożny chciał stawić im opór w bitwie pod Legnicą, niestety zginął w niej. 

 

Próbowali zjednoczyć Polskę Przemysł II -książę Wielkopolski (koronował się nawet w 1295 roku w 

Gnieźnie) 

Król czeski Wacław II w 1300 roku koronował się w Krakowie. Jednak to Władysław Łokietek 

zjednoczył Polskę i koronował się na króla w 1320 roku.  

Władysław Łokietek przez całe swoje panowanie walczył z  Krzyżakami o Pomorze Gdańskie. 

Niestety nie odzyskał go. W 1331 roku Polska pokonała Krzyżaków pod Płowcami. Jednak w 1333 

roku Władysław Łokietek zmarł. 

 

A teraz w znajdźcie poniższy link i otwórzcie go. Przeczytajcie tekst i w internecie wykonajcie 

ćwiczenia. Posłuchajcie pięknej historii (mojej ulubionej       ) o Henryku Sandomierskim i syrenie. 

Dzięki temu powtórzycie sobie informacje wcześniejsze oraz zapamiętacie nowe. Wykonujcie 

zadania, korzystajcie z podpowiedzi, aż do chwili w której będziecie dobrze rozwiązywać zadania.  

Na końcu notatki napiszcie w jednym zdaniu, wybraną z e-podręcznika informację o Henryku 

Sandomierskim. 

https://epodreczniki.pl/a/polska-po-smierci-boleslawa-chrobrego/D6GxGe4Jq 

 

Wysyłamy kontrolnie notatkę do mnie na mail lub telefon. 


