
Historia :klasa V

Praca domowa: 
Przeczytaj uważnie treść notatki. Przepisz do zeszytu temat oraz punkty (wytłuszczonym 
drukiem). Pod  tematem podane są linki do prezentacji multimedialnej. Jeśli jest taka 
możliwość proszę skopiował (lub wpisać jeśli nie chce się otwierać) i obejrzeć.
Na ostatniej stronie jest rysunek związany ze zbliżającymi się świętami. Pokoloruj go 
proszę i wyślij na adres sp17soswpt@gmail.com lub wyślij na Messengaer. Jeśli nie możesz 
wydrukować to wykonaj plakat samodzielnie. 
Pozdrawiam Jolanta Krawczyk

LEKCJA 1i 2 (27.04.2020r)
 Temat: Panowanie Bolesława Krzywoustego

1. Władysław Herman i jego rządy
2. Bolesław Krzywousty i konflikt ze Zbigniewem
3. Rządy Bolesława Krzywoustego
4. Testament Bolesława Krzywoustego i jego konsekwencje

W 1097 Bolesław Krzywousty w wyniku rozgrywek politycznych możnowładztwa otrzymał 
od ojca, Władysława Hermana,osobną dzielnicę (Śląsk i Małopolskę).
Po śmierci starego księcia w 1102 pokonał brata (1106) i wygnał go z kraju (1108), przejął 
panowanie nad Wielkopolską, Kujawami, Mazowszem. W 1109 odparł najazd cesarza 
Henryka V (obrona Głogowa, bitwa na Psim Polu), który zażądał zwrotu ziem zabranych 
Zbigniewowi. Po długoletnich wojnach podbił Pomorze Gdańskie (do 1116),a w latach 
1119–23 podporządkował Pomorze Zachodnie.

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

LEKCJA 2 (28.04.2020r)
 Temat: Społeczeństwo Polski pierwszych Piastów

1. Życie na wsi i w mieście
2. Powinności- daniny i posługi
3. Wojowie
4. Duchowieństwo

W początkach panowania Piastów najliczniejszą grupą ludności byli tak zwani pospolici 
wolni. Stosunkowo nieliczną grupą byli niewolni – brańcy wojennymi, osiedlani na 
terenach dotąd niezagospodarowanych. Górną warstwę tworzyła związana z dynastią grupa 
możnowładztwa. Dysponowała ona nie tylko większymi gospodarstwami, ale również 
niewolnymi. Jednak głównym źródłem ich bogactwa był współudział w dochodach 
monarchy.
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Struktura społeczna zaczęła się komplikować, gdy od XI wieku książęta zaczęli nadawać 
kościołowi i możnym ziemię na własność. Zamieszkali tam chłopi stawali się z poddanych 
księcia poddanymi kościoła lub możnych. Ich pozycja społeczna zbliżała się do położenia 
niewolnych.
Ludność zamieszkująca podgrodzia nie różniła się pod względem prawnym od ludności 
wiejskiej. Mieszkali tam zarówno wolni, jak i poddani księcia, kościoła i możnych oraz 
ludność niewolna. Rozwój podgrodzi przebiegał wolno, ponieważ powszechnie panująca 
wtedy gospodarka naturalna nie stwarzała wystarczająco szerokiego rynku zbytu dla 
produkcji miejskiej.
Wkrótce wyodrębniona została tak zwana ludność służebna. Stanowili ją kmiecie, 
utrzymujący się z uprawy ziemi, a zobowiązani dziedzicznie do wyspecjalizowanych usług 
lub świadczeń na rzecz monarchii. W ówczesnej strukturze społecznej byli raczej grupą 
uprzywilejowaną. Przede wszystkim przysługiwała im wolność od innych ciężarów 
publicznych, a te które wykonywali w ramach swojej specjalności miały z góry określony 
wymiar.
Szczególną grupę stanowili wojowie. Byli to drobni posiadacze zwolnieni z prawie 
wszystkich ciężarów na rzecz księcia, w zamian za obowiązek służby wojskowej na każde 
wezwanie. Grupa ta w XI wieku połączyła się z osadzanymi na ziemi dawnymi 
drużynnikami.

https://epodreczniki.pl/a/mieszko-i---poczatki-panstwa-
polskiego/DsBuZoaw7 

https://www.youtube.com/watch?v=ePK2nrFw6hI 

http://stara.loplonsk.pl/gazszk/piast.pdf 
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