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Karta pracy – Polska wczesnopiastowska, gr. B       ……………………………………… 

                                                                                                          (imię i nazwisko) 

Zad. 1. Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami.                                                           (6 pkt.) 

1) 972 

2) 1076 

3) 1138 

4) 1025 

5) 1038 

6) 1018 

a) testament Bolesława Krzywoustego  

b) najazd czeskiego księcia Brzetysława na Polskę 

c) Polska przyłącza do swoich granic Grody Czerwieńskie  

d) koronacja Bolesława Śmiałego na króla Polski  

e) bitwa pod Cedynią  

f) koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski

 

Zad. 2. Połącz postacie z odpowiednimi wydarzeniami.                                                  (6 pkt.)        

1) Stanisław  

2) Bolesław Krzywousty  

 

3) Sieciech 

4) Gall Anonim 

5) Jordan 

6) Mieszko II 

a) autor najstarszej kroniki polskiej 

b) drugi król na tronie polskim, koronowany w tym samym roku, co 

jego ojciec 

c) pierwszy biskup na ziemiach polskich 

d) ogłosił statut w myśl, którego kraj podzielił na dzielnice 

e) biskup krakowski, który popadł w konflikt z Bolesławem Śmiałym 

f) palatyn, który sprawował właściwie władzę w kraju za Władysława 

Hermana 

 

Zad. 3. Połącz terminy z odpowiednimi ich wyjaśnieniami.                                             (6 pkt.)  

1) relikwiarz 

 

2) drużyna 

3) posługi 

4) margrabia 

5) insygnia królewskie 

 

6) senior 

a) tytuł osoby sprawującej władzę na terenie przygranicznym tzw. 

marchii 

b) oznaki władzy królewskiej tj. korona, berło i jabłko królewskie 

c) przedmiot, w którym znajdują się szczątki świętych 

d) główna siła zbrojna państwa wczesnopiastowskiego 

e) najstarszy książę z rodu Piastów, który miał sprawować władzę 

zwierzchnią nad młodszymi przedstawicielami rodu  

f) usługi wykonywane przez poddanych na rzecz dworu władcy 

 

Zad. 4. Uzupełnij tekst wstawiając odpowiednie wyrazy.                                                (7 pkt.)  

Ziemie polskie zamieszkiwały liczne plemiona …………………………… Wszystkie one 

wyznawały ……………………………, czyli wiarę w wielu bogów. Za najważniejszych bogów 

Słowianie uznawali m.in. władającego niebem …………………………… oraz pana wojny, płodności 

i urodzaju …………………………… Słowianie od połowy IX wieku zaczęli zakładać większe 

organizmy państwowe, a przede wszystkim byli Wiślanie, a następnie …………………………… Ci 
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ostatni założyli swoje państwo na obszarze obecnej …………………………… Ówcześnie, głównymi 

grodami tego obszaru, były grody tj. Gniezno, Giecz, Ostrów Lednicki oraz ……………………………  

 

Zad. 5. Przyporządkuj do podanych poniżej miast lub obszarów właściwy opis.              (6 pkt.) 

1) Gniezno  

2) Kraków 

 

3) Grody 

Czerwieńskie 

4) Wolin 

5) Czechy 

6) Kołobrzeg 

a) miejsce kultu pogańskiego 

b) terytorium przyłączone przez Bolesława Chrobrego w drodze powrotnej z Rusi 

Kijowskiej do Polski  

c) terytorium czasowo przyłączone przez Bolesława Chrobrego do Polski  

d) jeden głównych grodów Pomorza Zachodniego zdobyty przez Bolesława 

Krzywoustego 

e) siedziba pierwszego arcybiskupstwa w Polsce 

f) przeniesiono tam ze zniszczonego Gniezna stolicę Polski 

 

Zad. 6. Wstaw P przy zdaniach prawdziwych lub F przy zdaniach fałszywych.                 (6 pkt.)  

1) Ojcem pierwszego historycznego władcy Polski, Mieszka I, był Lestek. (P/F) 

2) W dokumencie Dagome iudex Mieszko II oddawał swoje państwo polskie w opiekę papiestwa. 

(P/F) 

3) Pierwszym polskim świętym był biskup praski Wojciech. (P/F) 

4) Szczodry, przydomek jednego z naszych władców, oznaczał, iż był on dzielny i waleczny. (P/F) 

5) Autor najstarszej polskiej kroniki, Gall Anonim, mógł według historyków pochodzić z Francji lub 

Wenecji.  (P/F)

6) Ziemią, którą zachował dla siebie Władysław Herman, po podziale Polski między dwóch synów, 

było Mazowsze. (P/F)  


