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Lekcja 10 

Temat: Polska Bolesława Chrobrego, str. 170 - 174 

Cel lekcji: poznajemy najważniejsze wydarzenia z czasów panowania Bolesława Chrobrego. 

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

mapą 

Przebieg lekcji: 

Zacznij od przepisania tematu i celu lekcji. Opisu lekcji nie przepisuj. 

Na początek obejrzyj materiał filmowy: https://www.youtube.com/watch?v=sJsomYBd88k. Zwróć 

uwagę na to, kto występuje w filmie i o czym opowiada każdy z bohaterów.  

Po śmierci Mieszka I władzę objął jego najstarszy syn – Bolesław, któremu nadano później 

przydomek Chrobry. Czy pamiętasz, co on oznacza? Bolesław jest pierwszym królem Polski, choć nie od 

razu nim był. Został koronowany pod koniec swojego życia.  

Jego panowanie obfituje w ważne wydarzenia: misja św. Wojciecha, zjazd w Gnieźnie, wojny 

z Niemcami, koronacja. O misji św. Wojciecha opowiada tekst w podręczniku na str. 170.  

Do grobu św. Wojciecha przybył ktoś bardzo ważny – był to cesarz Otton III. Przeczytaj fragment 

z podręcznika na str. 171. Zwróć szczególną uwagę na to, co cesarz podarował Bolesławowi, a co polski 

książę wręczył Ottonowi III. Zapamiętaj rok zjazdu w Gnieźnie – 1000 rok. 

Niestety po śmierci Ottona (było to tuż po zjeździe w Gnieźnie) rozpoczęły się wojny między Polską 

a Niemcami. Nie były to jedyne wojny prowadzone przez Bolesława. Opowiada o nich tekst na str. 172. 

Przeczytaj go.  

W roku 1025 Bolesław Chrobry został koronowany na króla Polski. W ten sposób znacznie podniósł 

rangę Polski w Europie. Zapamiętaj rok koronacji.  

Zapisz notatkę: 

1. Śmierć Mieszka I – objęcie władzy przez Bolesława (syn). Bolesław zwany Chrobrym. 

2. Bolesław i biskup Wojciech 

a. misja biskupa biskupa Wojciecha w celu chrystianizacji Prusów 

b. zamordowanie biskupa przez Prusów 

c. wykupienie ciała Wojciecha przez Bolesława 

d. pochowanie w Gnieźnie 

3. Ogłoszenie biskupa świętym (ogłasza papież) – kanonizacja 

4. 1000 r. – pielgrzymka cesarza Ottona do grobu św. Wojciecha.  

a. Sojusz między Bolesławem a Ottonem 

b. Symboliczne ukoronowanie Bolesława 

c. Utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie  

5. Wojny Bolesława Chrobrego: 

https://www.youtube.com/watch?v=sJsomYBd88k


a. Wojny z Niemcami o Milsko i Łużyce – zwycięstwo Bolesława, przyłączenie tych terenów do 

Polski 

b. Wojny z Rusią Kijowską o Grody Czerwieńskie – zwycięstwo Bolesława, przyłączenie Grodów 

Czerwieńskich do Polski 

c. Zajęcie Słowacji i Moraw 

d. Czasowe zajęcie Czech 

6. 1025 r. – koronacja Bolesława na króla. Polska królestwem. 

7. 1025 r. - śmierć Bolesława 

 

Praca obowiązkowa do sprawdzenia: wymień skutki zjazdu w Gnieźnie. Zapisz pracę w zeszycie, 

zrób zdjęcie pracy i wyślij na adres mailowy nauczyciela. Czas wykonania pracy: do 29 maja.   

 

 


