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Lekcja 12 

Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego. Rozbicie dzielnicowe.                       str. 179 – 182, 192, 194 - 197 

Cel lekcji: poznajemy wydarzenia z czasów Bolesława Krzywoustego, dowiemy się, w jaki sposób doszło do 

rozbicia dzielnicowego i na czym polegał zasada senioratu. 

Opis lekcji: praca z materiałem filmowym, tekstem przygotowanym przez nauczyciela, podręcznikiem, 

mapą 

Przebieg lekcji: 

Przepisz temat i cel lekcji.  

Obejrzyj materiał filmowy, który opowie Ci o dzisiejszej lekcji czyli o panowaniu Bolesława Krzywoustego: 

https://www.youtube.com/watch?v=qFmE__GPFUA. Zwróć uwagę na to, w jaki sposób objął władzę w Polsce i 

oczywiście, jakie wydarzenia miały miejsce podczas tego panowania.  

Przeczytaj tekst z podręcznika – str. 179 – 180. Spójrz na mapkę na str. 181 i znajdź ziemie, które zdobył książę 

Bolesław. 

Obejrzyj materiał filmowy dotyczący testamentu Bolesława Krzywoustego:  

https://www.youtube.com/watch?v=e_L-B4fd8k4, następnie przeczytaj tekst ze str. 181. Zwróć uwagę na słowa: 

senior, junior, seniorat. 

Od 1138 roku zaczyna się w Polsce okres rozbicia dzielnicowego. Obejrzyj lekcję o tym czasie: 

https://www.youtube.com/watch?v=u9-qRGPzoMY. Przyjrzyj się uważnie infografice na str. 194 – 195, zwróć uwagę 

na to, jak postępowało rozdrobnienie państwa polskiego. Zapoznaj się z tekstem zamieszczonym w podręczniku – str. 

192, 196. 

W czasie rozbicia dzielnicowego na ziemie polskie zostali sprowadzeni Krzyżacy. O okolicznościach ich sprowadzenia 

opowiada tekst na str. 193. Przeczytaj go uważnie, zwróć uwagę na to, kto i po co zaprosił ten zakon na swoje ziemie.  

Zapisz notatkę: 

1. Wygnanie Bolesława Śmiałego – władzę obejmuje jego brat Władysław Herman 

- poparcie cesarza Henryka IV w sporze z papieżem 

- odesłanie cesarzowi insygniów koronacyjnych 

- silne wpływy wojewody Sieciecha 

- wydzielenie synom: Zbigniewowi i Bolesławowi ziem 

2.  Śmierć Władysława Hermana – walka braci o władzę 

- ucieczka Zbigniewa do Niemiec  

- pomoc udzielona Zbigniewowi przez cesarza  

- najazd niemiecki na Polskę – obrona Niemczy, Głogowa, Wrocławia – zwycięstwo Polski 

- porozumienie Bolesława ze Zbigniewem – obietnica pokoju między braćmi; powrót Zbigniewa 

- złamanie przysięgi przez Bolesława (stąd przydomek „Krzywousty” – popełnił krzywoprzysięstwo): 

uwięzienie Zbigniewa, oślepienie i śmierć 

- Bolesław samodzielnym władcą 

3.  Panowanie Bolesława Krzywoustego 

https://www.youtube.com/watch?v=qFmE__GPFUA
https://www.youtube.com/watch?v=e_L-B4fd8k4
https://www.youtube.com/watch?v=u9-qRGPzoMY


- odzyskanie Pomorza Gdańskiego 

- podporządkowanie Pomorza Zachodniego 

- testament Bolesława Krzywoustego – podział Polski na dzielnice między synów 

- ustanowienie zasady senioratu – władzę zwierzchnią sprawuje najstarszy z rodu 

 

4. 1138 – śmierć Bolesława. Rozbicie dzielnicowe 

- walki o dzielnicę senioralną i przejęcie władzy 

- obalenie zasady senioratu 

- postępujące rozdrobnienie państwa 

- osłabienie pozycji państwa w Europie 

- utrata Pomorza 

- najazdy Mongołów (Tatarów) 

- rozwój gospodarczy 

-lokacje miast i wsi 

5. 1226 rok – sprowadzenie zakonu krzyżackiego przez Konrada Mazowieckiego 

- cel – ochrona północnych granic Mazowsza przed Prusami, nawrócenie Prusów na chrześcijaństwo 

- przekazanie Krzyżakom ziemi chełmińskiej 

- podbój Prusów przez zakon krzyżacki, powstanie państwa zakonnego, stolica w Malborku 

 

Posłuchaj piosenki o Bolesławie Krzywoustym: 

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

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

