
ROZDZIAŁ V: POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW 

Temat Wymagania podstawowe. Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe. Uczeń: 

2. Początki 
państwa 
polskiego  

- zna wydarzenia związane z datami: IX w., 966 r., 972 r., 991 r. 
- przedstawia dokonania postaci: Mieszka I, Dobrawy, Ibrahima ibn Jakuba, Jordana 
- poprawnie posługuje się terminami: „Geograf Bawarski”, drużyna książęca, woj, szyszak, 
kolczuga, danina, Dagome iudex, kmieć, ludność służebna 
- wymienia nazwy plemion słowiańskich zamieszkujących ziemie polskie i wskazuje na mapie 
ich siedziby 
- lokalizuje na mapie główne grody w państwie Mieszka I 
- opisuje okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I 
- wymienia korzyści wynikające  z przyjęcia chrztu  
- określa, jakie informacje znalazły się w dokumencie Dagome iudex 
- prezentuje rozwój terytorialny państwa Mieszka I 
- charakteryzuje strukturę społeczną w państwie Mieszka I 

- omawia organizację plemion słowiańskich na ziemiach polskich 
- przedstawia okoliczności powstania państwa polskiego 
- wyjaśnia znaczenie decyzji Mieszka I o przyjęciu chrztu 
- opisuje wygląd i uzbrojenie woja  z drużyny książęcej 
- tłumaczy, dlaczego książę przyjął chrzest z rąk czeskich 
- określa przyczyny powstania dokumentu Dagome iudex 
 

3. Państwo 
Bolesława 
Chrobrego 

- zna wydarzenia związane z datami: 997 r., 1000 r., 1002–1018 r., 1025 r. 
- przedstawia dokonania postaci: Bolesława Chrobrego, Ody, biskupa Wojciecha, Ottona III, 
Radzima Gaudentego, Galla Anonima, Thietmara, Henryka II, Świętopełka 
- poprawnie posługuje się terminami: kasztelan, relikwie, czynszownik, metropolia, 
kanonizacja, włócznia św. Maurycego, gród, Grody Czerwieńskie 
- opisuje przebieg misji św. Wojciecha 
- wymienia przyczyny i skutki zjazdu gnieźnieńskiego 
- wskazuje na mapie terytoria podbite przez Bolesława Chrobrego 
- omawia postanowienia pokoju  w Budziszynie 
- wyjaśnia znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego 

- przedstawia okoliczności przejęcia władzy przez Bolesława Chrobrego 
- omawia dokonania Bolesława Chrobrego 
- charakteryzuje organizację państwa polskiego za panowania Bolesława 
- opisuje żywot św. Wojciecha na podstawie płaskorzeźb na drzwiach katedry gnieźnieńskiej 
- wyjaśnia znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego dla rozwoju organizacji kościelnej i państwowej 
- porównuje relacje źródłowe na temat zjazdu władców w 1000 r. 
- opisuje wygląd Gniezna w czasach Bolesława Chrobrego 
- ocenia skutki polityki zagranicznej Bolesława dla państwa polskiego 

4. Kryzys i 
odbudowa 
państwa Piastów 

- zna wydarzenia związane z datami: 1025 r., 1034 r., 1039 r., 1076 r., 1079 r. 
- przedstawia dokonania postaci: Mieszka II, Bezpryma, Konrada II, Jarosława Mądrego, 
Kazimierza Odnowiciela, Miecława, Brzetysława, Bolesława Śmiałego, biskupa Stanisława ze 
Szczepanowa 
- poprawnie posługuje się terminami: trybut, denar 
- wymienia przyczyny kryzysu i upadku państwa polskiego w XI w. 
- opisuje przebieg konfliktu Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem 
- wyjaśnia przyczyny i skutki sporu między królem a biskupem  

- opisuje sytuację w państwie polskim po śmierci Bolesława Chrobrego 
- omawia działalność Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego 
- porównuje relacje źródłowe na temat sporu między królem Bolesławem a biskupem 
Stanisławem 
- wyjaśnia, dlaczego w sporze o inwestyturę Bolesław Śmiały opowiedział się po stronie 
papieża 
- dokonuje oceny skutków polityki zagranicznej prowadzonej przez Bolesława Śmiałego 
- ocenia obiektywizm źródeł historycznych dotyczących wydarzeń  z 1079 r. 

5. Panowanie 
Bolesława 
Krzywoustego 

- zna wydarzenia związane z datami: 1102 r., 1108 r., 1109 r., 1116 r., 1124 r., 1138 r. 
- przedstawia dokonania postaci: Władysława Hermana, Bolesława Krzywoustego, 
Zbigniewa, Sieciecha, Henryka V, Władysława Wygnańca, Bolesława Kędzierzawego, Mieszka 
Starego, Henryka Sandomierskiego, Kazimierza Sprawiedliwego 
- poprawnie posługuje się terminami: wojewoda, statut, seniorat, senior, dzielnica senioralna 
- wyjaśnia przyczyny sporu między Bolesławem Krzywoustym a Zbigniewem 
- wskazuje na mapie terytoria podbite przez Bolesława Krzywoustego 
- lokalizuje na mapie grody oblegane przez Niemców 
- wymienia postanowienia statutu Bolesława Krzywoustego 
- wskazuje na mapie dzielnicę senioralną i ziemie przyznane poszczególnym synom i wdowie  
po Bolesławie Krzywoustym 
- omawia dokonania Bolesława Krzywoustego 
- podaje przyczyny powstania statutu Bolesława Krzywoustego 

- charakteryzuje sytuację polityczną państwa polskiego za panowania Władysława Hermana 
- przedstawia okoliczności najazdu niemieckiego na Polskę 
- opisuje podbój i chrystianizację Pomorza 
- wyjaśnia znaczenie przyłączenia Pomorza do Polski 
- wymienia przyczyny powstania statutu Bolesława Krzywoustego 
- ocenia konsekwencje decyzji Bolesława o podziale państwa polskiego 

 


