
 

KLASA 5c 

--LEKCJA ON-LINE: piątek 05.06.2020r, godz. 11.00 – 11.30  Microsoft Teams, 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

T: Początki państwa polskiego. 

Cel: będę wiedział (a): jakie znaczenie dla państwa Polan miało przyjęcie chrztu przez jego 

władcę. 

1. We wczesnym średniowieczu ziemie polskie zamieszkiwało wiele plemion słowiańskich. 

Silniejsze plemiona, Wiślanie i Polanie, podbijały słabsze tworzyły ponadplemienne państwa. 

Państwo Polan, ze stolicą w Gnieźnie, stało się kolebką państwa polskiego.  

2. Słowianie wierzyli w wielu bogów i czcili głównie siły przyrody. Najważniejsi bogowie: 

Swaróg – bóg ognia i słońca, Perun – bóg nieba, Światowid – bóg wojny.  

3. Mieszko I: 

- pierwszy historyczny władca Polski,  

- książę Polski, 

-za jego czasów odbył się chrzest Polski było to w 966 roku, 

-za jego czasów była pierwsza historyczna bitwa pod Cedynią, w 972 roku, z margrabią ( 

margrabia to zwierzchnik prowincji przy granicznych) niemieckim Hodonem, 

- jego pierwszą chrześcijańska żoną była księżniczka z Czech – Dobrawa,  

- drugą żoną chrześcijańska była księżniczka niemiecka – Oda, 

- jego synem był Bolesław Chrobry 

4. Drużyna – wojsko pierwszych Piastów. 

5. Przyczyny chrztu Polski: 

- chęć wzmocnienia pozycji Polski oraz jego władcy w Europie, 

- by młode państwo przetrwało musiało przejąć chrześcijaństwo,  

- odebranie Niemcom pretekstu do najazdu na Polskę, 

-jako chrześcijański władca mógł powiększyć obszar państwa kosztem sąsiednich plemion 

pogańskich. 

6. Skutki chrztu Polski: 

-odebranie Niemcom pretekstu do najazdów na Polskę,  

-przybycie duchowieństwa do Polski dzięki temu nastąpił rozwój kultury na ziemiach 

polskich (piśmiennictwo, sztuka, architektura), 

-wzrost znaczenia polskiego władcy, 

-powstanie przeciwko Kościołowi, 

-ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

* Córka Mieszka I i Dobrawy – Świętosława była żoną króla Szwecji, a po jego śmierci 

poślubiła władcę Danii, Norwegii i Anglii. Jej synowie byli królami Szwecji, Danii, Anglii i 

Norwegii. Należał do nich Kanut Wielki, jeden z najwybitniejszych władców średniowiecznej 

Anglii. 



*Najstarszy opis granic Polski pochodzi z dokumentu Dagome iudex, który powstał ok. 991 

roku. Książę Mieszko I występuje tu pod imieniem Dagome i oddaje swoje państwo pod 

opiekę papieża.  

*Dobrawa byłą pierwszą chrześcijańską żoną Mieszka I ale wcześniej miał on 

prawdopodobnie siedem żon i kilkoro dzieci. Wiara Słowian na to pozwalała. Nie wiadomo 

co się stało z tymi siedmioma żonami i dziećmi, prawdopodobnie książę musiał się ich 

pozbyć. 

* Oda – druga żona Mieszka I była w klasztorze benedyktynów i została porwana, bo zakon 

nie chciał jej oddać, ślub z mniszką nie był rzadkością. Kościół o tym milczy, bo nie chciał 

psuć wizerunku chrześcijańskiego księcia. 

*Mieszko I po bitwie pod Cedynią, by przeprosić rozgniewanego cesarza musiał oddać swego 

syna Bolesława na dwór carski jako zakładnika.  

-proszę obejrzeć filmy: 

Historia Na Szybko - Mieszko I cz.1 (960-973) 

https://www.youtube.com/watch?v=giGlXO74Bu4  

Historia Na Szybko - Mieszko I cz.2 (973-992) 

https://www.youtube.com/watch?v=zufCBcd5ovE  

- dla chętnych quiz: 

https://learningapps.org/4352125  

https://learningapps.org/11108411  

 

Pozdrawiam Jolanta Głodowska. 
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