
Zadania powtórzeniowe wykonaj na arkuszu A4 pismem odręcznym. Pracuj samodzielnie. Nie przepisuj 
bezmyślnie z internetu czy podręczników. Efektem Twojej pracy powinny być zwięzłe i treściwe notatki, 
odnoszące się dokładnie do tematu polecenia. Podane w nawiasach pojęcia musisz znać, rozumieć,  umieć 
wyjaśnić własnymi słowami, a wiedzę o nich wykorzystać w zadaniach testowych. Jeśli uznasz, że tak będzie Ci 
łatwiej możesz wypisać sobie słowniczek pojęć na osobnym arkuszu.  
 
Wykonane zadania oddaj mi do sprawdzenia w terminie wskazanym przeze mnie (nie później, bo nie przyjmę!) 
Jeśli rzetelnie wykonasz tę pracę, będziesz miał(a) przydatną „pomoc naukową” podczas kartkówki 
powtórzeniowej z tego materiału. 

 
 Polska Piastów  
 
[ważne pojęcia i postacie, które powinieneś/powinnaś znać i które możesz wykorzystać w wypowiedziach:  
„Geograf Bawarski”, drużyna książęca, woj, szyszak, kolczuga, danina, Dagome iudex, Dobrawa, Ibrahim ibn Jakub, biskup 

Jordan, kmieć, ludność służebna, kasztelan, relikwie, czynszownik, metropolia, kanonizacja, włócznia św. Maurycego, 

Oda, biskup Wojciech, Otton III, Radzim Gaudenty, Gall Anonim, Thietmar, Henryk II, Świętopełk, gród, Grody Czerwieńskie, trybut, 

denar, Bezprym, Konrad II, Jarosław Mądry, wojewoda, statut, seniorat, senior, dzielnica senioralna, statut, senior, 

princeps, Zbigniew, Sieciech, Henryk V, starosta, grosz praski, przywilej składu, prawo przymusu drogowego, poradlne, 

statuty wiślickie, statuty piotrkowskie] 

1. Wyjaśnij jakie wydarzenia z historii Polski wiążą się z datami:   

966 r., 972 r., 991 r., 997 r., 1000 r., 1002–1018 r., 1025 r., 1025 r., 1034 r., 1039 r., 1076 r., 1079 r., 1102 r., 

1108 r., 1109 r., 1116 r., 1124 r., 1138 r., 1180 r.,  1226 r., 1227 r., 1241 r., 1295 r., 1300 r., 1320 r., 1333 r., 

1335 r., 1343 r., 1364 r, 1370 r., 

2. Korzystając z dowolnego Pocztu Królów i Książąt  Polskich, Szkolnej Encyklopedii Historycznej lub innych 
wiarygodnych źródeł opracuj krótkie notatki o panowaniu tych władców:   

 
Mieszko I (ok. 935-992), Bolesław Chrobry (966-1025) , Mieszko II (990-1034) , Kazimierz 
Odnowiciel (1016-1058), Bolesław Śmiały (1040-1081) , Władysław Herman (1042-1102), Bolesław 
Krzywousty (1086-1138), Władysław Wygnaniec (1105-1159), Bolesław Kędzierzawy (1121-1173), Mieszko 
Stary (1122-1202), Kazimierz Sprawiedliwy (1138-1194), Leszek Biały (1186-1227), Henryk Brodaty (1165-
1238), Henryk Pobożny (1196-1241), Konrad Mazowiecki (1187-1247), Henryk Probus (1257-1290), 
Przemysł II (1257-1296) , Wacław II (1271-1305),  Władysław Łokietek (1260-1333) . Kazimierz 
Wielki (1310-1370)  (linki do biogramów z: http://www.wiw.pl/historia/poczet/spis.asp ) 

 
3. Wypisz przyczyny i skutki następujących wydarzeń z czasów Polski Piastów: chrzest Polski, zjazd gnieźnieński, 
wojny B. Chrobrego z Niemcami z lat 1002-1018, kryzys państwa piastowskiego po śmierci Bolesława Chrobrego,  
konflikt Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem, testament Krzywoustego, zjazd w Łęczycy oraz zjazd w 
Gąsawie (oba te wydarzenia proponuję potraktować razem – w kontekście odstąpienia Piastów od zasady 
senioratu),  sprowadzenie Krzyżaków do Polski, najazd Tatarów na Polskę za Henryka Pobożnego, koronacja 
Władysława Łokietka. 
4. Naszkicuj mapę prezentującą Polskę za czasów Bolesława Krzywoustego i podział ziem na mocy tzw. testamentu 
Krzywoustego (użyj  kolorów i nie zapomnij o legendzie dla mapy).  Pod mapą wypisz w tabelce synów księcia i 
ziemie, jakie otrzymał każdy z nich. 
5. Opisz działania dyplomatyczne Kazimierza Wielkiego mające na celu zakończenie sporów z Czechami i 

Krzyżakami 

6. Scharakteryzuj znaczenie podboju Rusi Halickiej dla rozwoju gospodarczego państwa polskiego. 

7. Omów reformy wprowadzone przez Kazimierza Wielkiego i ich znaczenie dla unifikacji i rozwoju gospodarczego 

ziem polskich. 
 

Uwaga! Niepodkreślone polecenia są obowiązkowe dla wszystkich i pozwalają uzyskać z arkusza 

powtórzeniowego maksymalnie ocenę dostateczną. Uczniowie chcący otrzymać  4 i 5 wykonują dodatkowo 

wszystkie polecenia podkreślone.  

 

Pojęcia i znajomość dokonań wymienionych wyżej postaci obowiązują wszystkich! 
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