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     Lekcja 

Temat: Od Piastów do Jagiellonów. 
 

 
Zanim powstała Polska 

VI. Polska pierwszych Piastów 
Podkreśl właściwe dokończenie zdania: 

W XX wieku w okolicach Biskupina odkryto 

 warowną osadę z VIII wieku p.n.e. 

 starożytne mogiły w kształcie kopców. 

 kamienne kręgi stworzone przez germańskich Gotów. 

 drewnianą świątynię pogańskich bogów. 
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Na dobry początek. 

Uzupełnij tekst. Spośród wyrazów i wyrażeń wybierz właściwe, a następnie 

odpowiednio je odmień. Jedno z nich jest niepotrzebne: 

 

ogień, Świętowit, przyroda, Swaróg, wiele, Perun, plemię, cztery 

 

Słowianie wierzyli w bogów i czcili siły ……… 

Jednym z ich najważniejszych bóstw był ………pan słońca i …………………. 

Z kolei niebem i piorunami władał ………… 

Bogiem wojny i urodzaju był ………………….Przedstawiano go jako postać 

o twarzach. 

 

Wpisz w kratki litery tworzące właściwe hasła. Litery z kratek oznaczonych 

cyframi 

utworzą hasło główne. Zapisz je poniżej, a następnie wyjaśnij jego znaczenie. 
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Plemię, które w IX wieku utworzyło na południu dzisiejszej Polski własne 

państwo: 

 

 6.      7. 

 

Góra w pobliżu Wrocławia, czczona w przeszłości, jako siedziba bogów słowiańskich. 

 

 3.   4. 

 

Plemię słowiańskie zamieszkujące w przeszłości tereny dzisiejszej północnej Polski. 

          

1,               2.                               5. 

 

HASŁO: 

1. 

 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

                       
Na dobry początek 

Podkreśl właściwe dokończenie zdania. 

 

Mieszko I pochodził z plemienia: 

A. Polan. 

B. Pomorzan. 

C. Ślężan. 



D. Wiślan. 

 

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach 

prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.  

 

Ojcem Mieszka I był książę Siemomysł. P F 

Nazwa „Polska” pochodzi od nazwy plemienia Polan, którzy podbili sąsiednie 

plemiona i utworzyli państwo. P F 

Mieszko I był założycielem dynastii Piastów. P F 

Państwo Mieszka I było większe od terenów dzisiejszej Polski. P F 
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3 Wymień trzy argumenty, które przemawiały za przyjęciem chrztu przez Mieszka I. 

• 

• 

• 

 

 Polska Bolesława Chrobrego  

Na dobry początek 

Podkreśl właściwe dokończenie zdania. 

 
Przydomek Bolesława Chrobrego oznacza inaczej: 

 

A „hojny”. B „mądry”. C „pobożny”. D „waleczny”. 
 

Przyjrzyj się fragmentom słynnych Drzwi Gnieźnieńskich. Następnie wykonaj 

polecenia. 

Przeczytaj fragment niemieckiej Kroniki Thietmara [czytaj: titmara] z XI wieku. 

Następnie odpowiedz na pytania. 

 

Widząc z daleka miasto upragnione szedł doń pobożnie bosymi stopami, a 

przyjęty 

z czcią niezwykłą przez biskupa [...], wprowadzony został do kościoła, błagając 

zlany łzami wstawiennictwa świętego męczennika dla pozyskania sobie łaski 

Chrystusowej. I niezwłocznie ustanowił tam arcybiskupstwo, jak sądzę: 

prawnie [...] 

Archidiecezję1 tę powierzył bratu wspomnianego męczennika, Radzymowi, 

poddając mu Rajnberna, biskupa katedry kołobrzeskiej, Poppona 



krakowskiego, Jana Wrocławskiego, wyłączywszy Ungera poznańskiego, a 

sporządziwszy tamże ołtarz, złożył na nim z niezmierną czcią święte relikwie. 

 

Tekst źródłowy 

Kronika Thietmara 
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1 Archidiecezja – arcybiskupstwo lub obszar jemu podległy. 

Praca z tekstem źródłowym 

a) Jakiego wydarzenia dotyczy opis kronikarza? 

b) Komu podlegały biskupstwa w Kołobrzegu, Krakowie i we Wrocławiu? 

c) W którym fragmencie swojej relacji kronikarz dokonał przekłamania? 

Uzasadnij swoją odpowiedź. 

 


