
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. Pod drugim 
tematem są 2 kolorowanki średniowiecznej wsi- jest to zadanie dla chętnych możesz 
pokolorować lub na ich podstawie sam narysować wysłać mi  na adres 
sp17soswpt@gmail.com lub wyślij na Messenger. 
Pozdrawiam Jolanta Krawczyk
 

LEKCJA 1i 2 (11.05.2020r)
 Temat: Rozbicie dzielnicowe.

1. Polska dzielnicowa.
2. Sąsiedzi Polski dzielnicowej.
3. Sprowadzenie Krzyżaków do Polski.
4. Najazd Mongołów.

https://www.edukator.pl/polska-w-okresie-rozbicia-dzielnicowego,1028.html

https://epodreczniki.pl/a/od-rozbicia-dzielnicowego-do-zjednoczonego-panstwa-
polskiego/D1CfjHitB

https://epodreczniki.pl/a/polska-po-smierci-boleslawa-chrobrego/D6GxGe4Jq
https://www.youtube.com/watch?v=6GOc7BHTEaQ

Rozbicie dzielnicowe (inaczej rozdrobnienie feudalne) – okres w historii Polski trwający od 
1138 roku do koronacji Władysława Łokietka w roku 1320. Cechą charakterystyczną tego 
okresu jest postępujące rozdrobnienie państwa polskiego na coraz mniejsze, w znacznej 
mierze niezależne, władztwa terytorialne.

Ważnym wydarzeniem podczas rozbicia dzielnicowego było sprowadzenie do Polski 
Krzyżaków, czyli niemieckiego zakonu. Dokonał tego Konrad Mazowiecki, syn Kazimierza 
Sprawiedliwego i Heleny Znojemskiej w 1226 roku. Dostali od niego ziemię chełmińską. 
Pierwotnym zadaniem Krzyżaków było schrystianizować Prusów, którzy najeżdżali na 
ziemie Konrada. Wykonali swoje zadanie, a potem, po zezwoleniu przez papieża Grzegorza 
IX, założyli na podbitych terenach swoje księstwo. Odtąd zaczęły się nasze problemy z 
Krzyżakami, których właściwie nigdy do końca nie udało nam się wytępić. 

W 1227 roku był zjazd w Gąsowie, na którym byli: Leszek Biały, Władysław Laskonogi, 
Konrad Mazowiecki, Henryk Brodaty. Na zjazd napadł Świętopełk Pomorski i Władysław 
Odonic. Leszek Biały zginął, Henryk Brodaty został ciężko ranny, a władzę w Krakowie 
przejął Władysław Laskonogi. 

O zjednoczenie ziem polskich walczyli książęta Mazowieccy- Henryk Brodaty i jego syn 
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Henryk Pobożny. Ich starania zostały przerwane najazdem mongolskim, którzy w 1240 roku 
spalili Kraków, rok później wygrali pod Legnicą, gdzie wzięli do niewoli Henryka 
Pobożnego i odcięli mu głowę.

Rozbicie zako czy o si  dopiero 20 stycznia 1320 roku, kiedy to koronowany byń ł ę ł 
wnuk Konrada Mazowieckiego, W adys aw okietek, na króla Polski w katedrzeł ł Ł  
wawelskiej przez arcybiskupa gnie nie skiego Janis awa. By o to wa neź ń ł ł ż  
wydarzenie dla Polski, poniewa  zako czy o 182- letnie rozdzielenie ksi stw Polskiż ń ł ę

LEKCJA 2 (13.05.2020r)

 Temat: Społeczeństwo i gospodarka Polski dzielnicowej.

1. Wieś w średniowieczu.
2. Kolonizacja na prawie niemieckim.
3. Powstanie stanów.

https://epodreczniki.pl/a/wies-w-sredniowieczu/Dfzl0z4jY
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