
 

KLASA 5a 

-LEKCJA ON-LINE: środa 03.06.2020r, godz. 11.00 – 11.30 Microsoft Teams, 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego:  

T: Rządy Bolesława Krzywoustego. Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów. 

Cel: będę wiedział (a): kto sprowadził do Polski Krzyżaków, jakie były skutki rozbicia 

dzielnicowego. 

1. Po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 roku rozpoczął się w Polsce okres rozbicia 

dzielnicowego. Trwał on blisko dwieście lat. 

2. Po śmierci Bolesława Krzywoustego synowie objęli władzę w zapisanych im dzielnicach: 

Władysław Wygnaniec – otrzymał Śląsk i dzielnice senioralną, Bolesław Kędzierzawy– 

Mazowsze, Mieszko III (Stary) – Wielkopolskę, Henryk Sandomierski – ziemie 

sandomierską, Kazimierz Sprawiedliwy – ziemię łęczycką. 

(nie przepisuj, przeczytaj: dzielnica senioralna – dzielnica zgodnie z testamentem Bolesława 

Krzywoustego miała być rządzona przez najstarszego z żyjących Piastów, czyli seniora. W jej 

skład wchodziła między innymi Małopolska z Krakowem) 

3. W 1226 roku Konrad Mazowiecki sprowadził do Polski Krzyżaków. 

4. W 1241 roku na ziemie polskie najechali Mongołowie. Polskie rycerstwo pod wodzą 

księcia śląskiego Henryka Pobożnego poniosło z nimi klęskę w bitwie pod Legnicą. 

5. W okresie rozbicia dzielnicowego lokowano ( zakładano) na prawie niemieckim  nowe 

miasta i wsie. W miastach i na wsiach powstawały samorządy. W mieście zasadźca 

obejmował zwykle funkcje wójta, na wsi sołtysa. 

6. Skutki rozbicia dzielnicowego: 

-zmalało znaczenie Polski w Europie, 

-utrata m. in. Pomorza Zachodniego i Gdańskiego, 

-rozwój gospodarczy i lokacja wielu miast i wsi,  

 -ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

* Kazimierz Sprawiedliwy urodził się po śmierci Bolesława Krzywoustego. 

*Uprawnienia seniora do braci: był zwierzchnikiem sądowym, miał wyłączne prawo do 

polityki zagranicznej, obsadzał dostojników kościelnych.  

*W okresie rozbicia dzielnicowego Śląskiem rządzili Henrykowie, Był to Henryk Brodaty i 

Henryk Pobożny. Za ich czasów był najbogatszą dzielnicą, wtedy rozniosła się wieść o 

odkryciu tam złota.  

-proszę obejrzeć filmy: 

Rozbicie dzielnicowe - Lekcje historii pod ostrym kątem - Klasa 5 

https://www.youtube.com/watch?v=Dby1lfV3ERo  

- dla chętnych quiz: 

ZASADA SENIORATU - WEJŚCIE W ŻYCIE TESTAMENTU KRZYWOUSTEGO 

https://learningapps.org/11157930   

https://www.youtube.com/watch?v=Dby1lfV3ERo
https://learningapps.org/11157930


Pozdrawiam Jolanta Głodowska. 

 

 

 

 

 

 


