
 

 

        Klasa V  A 

Wtorek 21 kwietnia 

  Temat: Rozbicie dzielnicowe. 

 

1) Zapisz temat do zeszytu, pisz daty na marginesie. 

2) Przeczytaj uważnie temat lekcji  i zapisz notatkę do zeszytu.                                  

  Na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego- księciem seniorem został 

Władysław II Wygnaniec, który dążył do przejęcia władzy nad całym krajem, 

sprzeciwiali się temu bracia- juniorzy. Poparli ich możnowładcy świeccy i duchowni. 

Wybuchła wojna domowa, zakończona w 1146 r. wygnaniem Władysława II z Polski. 

Władzę zwierzchnią w kraju przejął Bolesław Kędzierzawy. Władysław II uciekł do 

Niemiec, poparł go cesarz Fryderyk I Barbarossa i wkroczył z wojskami do Polski. 

Doszło do ugody w Krzyszkowie. Bolesław Kędzierzawy złożył hołd cesarzowi, 

książęta piastowscy uznali jego zwierzchnictwo. Po śmierci Bolesława 

Kędzierzawego w 1173 r. władzę senioralną przejął Mieszko III Stary, którego jednak 

z tronu krakowskiego usunęli możnowładcy w 1177 r. Następnym seniorem został 

wtedy najmłodszy z braci -Kazimierz Sprawiedliwy zwany pogrobowcem. Na 

zjeździe w Łęczycy w 1180r. Możnowładcy uznali go za prawowitego władcę i 

zgodzili się aby władzę w dzielnicy senioralnej dziedziczyli jego synowie. Tron 

krakowski stał się dziedziczny- oznaczało to upadek zasady senioratu. Do 

ostatecznego rozbicia jedności książąt piastowskich doszło podczas zjazdu w 

Gąsawie w 1227 r., który zorganizował pełniący wówczas funkcje 

princepsa(seniora)- Leszek Biały- syn Kazimierza Sprawiedliwego. Spotkał się on z 

Władysławem Laskonogim, Henrykiem Brodatym, Konradem Mazowieckim. W 

wyniku spisku został zabity Leszek Biały a Henryk Brodaty(książę śląski) został 

ciężko ranny. Po śmierci Leszka Białego została ostatecznie zaprzepaszczona szansa 

na  współpracę a poszczególne dzielnice przestały uznawać zwierzchnictwo księcia 

krakowskiego. W XIII w. uznano, że wszyscy książęta są sobie równi. Pod koniec 

XIII w. istniało już kilkanaście księstw, ich władcy walczyli między sobą, o grody i o 

ziemie po krewnych. 

 

 

2) Skutki rozbicia dzielnicowego: 

• wzrost znaczenia możnowładców, którzy od książąt dzielnicowych 

otrzymywali za służbę liczne przywileje i ziemię 

• słabość militarna poszczególnych dzielnic 

• najazdy na ziemie polskie pogańskich plemion z północy: Prusów, 

Jaćwingów i Litwinów 

• Pomorze Szczecińskie uzależnił cesarz 

• margrabiowie brandenburscy zagarnęli w 1252 r. Ziemię Lubuską a także 

część Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Zajęte ziemie nazwali Nową 

Marchią 

• utrata pozycji Polski na arenie międzynarodowej 



• wysokie cła na granicach dzielnic doprowadziły do upadku handlu i 

gospodarki 

• napływ na ziemie polskie Czechów i Niemców   

 

3) Powstanie państwa krzyżackiego. 

1226r. Książę Konrad Mazowiecki sprowadził Krzyżaków do Polski i osadził ich 

na ziemi chełmińskiej. (patrz mapka str. 178) 

• Krzyżacy mieli bronić granicy Polski przed najazdami pogańskich 

Prusów 

• Krzyżacy zakończyli podbój ziem pruskich w 1283 r. 

• na zdobytych terenach utworzyli własne państwo i stali się sąsiadami 

Polski 

• budowali zamki obronne, w 1309 r. pobudowali Malbork i przeniósł 

się tam wielki mistrz (z Wenecji), Malbork stał się stolica państwa 

zakonnego 

• wymordowali Prusów i sprowadzali kolonistów z Niemiec 

• w XIV w. zbudowali 93 miasta i 1400 wsi                                               

4) Najazd Mongołów (Tatarów)                                                                                                                    

• Mongołowie to koczownicze plemiona, zamieszkujące stepy 

Środkowo- Wschodniej Azji(dzisiejsza Mongolia i część Syberii). 

• Do XIII w. tworzyli państewka plemienne, na czele których stali 

chanowie. 

• W 1206 r. jeden z nich – Temudżin zjednoczył koczowników i 

ogłosił się Czingis- chanem czyli wielkim władcą 

• po podboju Azji(w tym Chin) Mongołowie zaatakowali Ruś, którą 

podbili w 1240 r. Na 200 lat Ruś znalazła się pod ich panowaniem 

• W 1241 r. Batu-chan (wnuk Czingis-chana), stojący czele Złotej 

Ordy (chanat najbardziej wysunięty na zachód ) ruszył na Polskę i 

Węgry. Tatarzy( tak nazywano Mongołów w Europie) zniszczyli 

Sandomierz i Kraków oraz Opole i Wrocław. 

                         1241 r. Bitwa pod Legnicą-poległ książę śląski Henryk Pobożny. 

               Tatarzy wycofali się z Polski i Węgier. Jeszcze dwukrotnie w XIII w. 

najeżdżali na Polskę. Były to wyprawy łupieżcze. 

           Zadania 

         1) Na podstawie podręcznika i krótkiego wykładu, dopisz zakończenia zdań: 

a) Skutkiem testamentu Bolesława Krzywoustego 

było …...........................................................................................................................      

b)Zjazd w Łęczycy odbył się w 1180r. i 

dotyczył........................................................ …..............................................................

...................................................................... 

c)W czasie zjazdu w Gąsawie w 1227r. zginął książę 

piastowski …...................................................................................................................

................ 

d) Margrabiowie brandenburscy w 1252 r. zagarnęli ziemię..................... i 

utworzyli ….............................. ….......................    



e)W 1226 r. Konrad Mazowiecki sprowadził do Polski (podaj pełna nazwę zakonu- 

str. 

180)..................................................................................................................................

............................................................ i osadził ich na ziemi..................................... 

 f)Krzyżacy zakończyli podbój Prusów w ….....r.   

g) Stolicą państwa zakonnego od 1309 r. był....................... 

h) W bitwie pod Legnica w 1241 r. zginał książę śląski …...................................     

2) Wykonaj z podręcznika  zadania 1 i 2 str. 181. 

     3) wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń. 

 Uwaga ,wszyscy pracują i wykonują zadania . Ja wskażę osoby, które wyślą mi 

pracę na mój adres meilowy. 


