
Polska Bolesława Chrobrego 

(str.170- 174) 

Witam! 

Dzisiaj poznacie drugiego historycznego władcę Polski, jest nim                           

Bolesław Chrobry.  

Pewnie coś o nim słyszeliście? Ciekaw jestem, ilu z Was zgadło, że był pierwszym 

królem naszego kraju? 

Na poprzedniej lekcji mówiliśmy o  Mieszku i jego dokonaniach. Przypomnę 

Wam troszkę faktów o nim: 

- pierwszy historyczny władca Polski 

- pochodził z dynastii Piastów 

- zjednoczył , podbił plemiona , które zamieszkiwały nasze ziemie, tworząc Polskę  

(budowniczy naszego państwa) 

-- pochodził z plemienia Polan 

-- przyjął chrzest w 966r. (poślubił Dobrawę)  

a)  chrystianizacja Polski 

b) wzmocnienie pozycji naszego kraju w Europie 

c) rozwój kulturalny kraju (nauka, budownictwo, sztuka itp.) 

-- obrona granic; bitwa pod Cedynią 972r.  i pokonanie Niemców 

To tak w skrócie. Mam nadzieję, że pamiętaliście o tych faktach z życia Mieszka. 

Teraz czas na jego syna, Bolesława Chrobrego  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cGPYg5T9Lyc 

https://notatkizlekcji.pl/historia/polska_za_boleslawa_chrobrego.html 

Podsumowanie 

https://www.youtube.com/watch?v=cGPYg5T9Lyc
https://notatkizlekcji.pl/historia/polska_za_boleslawa_chrobrego.html


1. Po śmierci Mieszka I rządy objął jego syn Bolesław 

Chrobry. 

2. W 997 r. zorganizował wyprawę misyjną praskiego 

biskupa, Wojciecha, do pogańskich Prusów. Po tragicznej 

śmierci misjonarza, wykupił jego ciało i pochował w 

Gnieźnie. Wkrótce potem Wojciech został kanonizowany. 

3. W 1000 r. na zjeździe gnieźnieńskim książę Bolesław 

spotkał się z cesarzem Ottonem III. Utworzono wówczas 

arcybiskupstwo w Gnieźnie i 3 biskupstwa. 

Bolesław Chrobry prowadził długoletnie, zwyc 

 

4. ięskie wojny (1002 –1018) z: Niemcami, Czechami i Rusią 

Kijowską. W ich wyniku przyłączył wiele nowych ziem. 

5. W 1025 r. koronował się na pierwszego króla Polski. 

Zadanie domowe 

 

 

1.Wyjaśnij pojęcia: 

a) Wyprawa misyjna 

b) Kanonizacja 

c) Zjazd gnieźnieński 

2. Tekst źródłowy : Kronikarz Gall Anonim o Bolesławie Chrobrym: 

„Również i to uważamy za godne przekazania pamięci, że za jego 

[Bolesława] czasów cesarz Otto Rudy [Otton III) przybył do grobu św. 

Wojciecha dla modlitwy i pojednania, (...). Bolesław przyjął go tak 

zaszczytnie i okazale, jak wypadało przyjąć króla, cesarza rzymskiego i 

dostojnego gościa.”(Gall Anonim, Kronika polska, s. 19) 

 

 



O jakim wydarzeniu pisze kronikarz? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Co przedstawiają ilustracje? 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………… 

 



……Sz………………c (podpowiedź) 

4. Praca z mapą: POLSKA BOLESŁAWA CHROBREGO (podręcznik, strona 

173) 

a) Wymień ziemie, które przyłączył na stałe (po jego śmierci w granicach 

naszego kraju) do Polski  B. Chrobry. 

…………………………………………………………………………………. 

b) z jakimi państwami prowadził wojny 

………………………………………………………………………………… 

c) gdzie doszło do koronacji B. Chrobrego  

…………………………………………………………………………. 

d) w którym roku miała miejsce wyprawa na Kijów 

……………………………………………………………………… 

 Koniec! 

Temat i punkty od 1-5 (na czerwono) do zeszytu + zadanie domowe, które 

po zrobieniu ślesz do mnie☺ 

 

 


