
Historia klasa 5 a 

23.03. poniedziałek  

Temat: Polska Bolesława Chrobrego 

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika: 

– misja biskupa Wojciecha i jej skutki 
– zjazd gnieźnieński i jego konsekwencje 
– stosunki Bolesława Chrobrego z sąsiadami 
– koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski i jej znaczenie 
– terminy: relikwie, zjazd gnieźnieński, arcybiskupstwo, Milsko, Łużyce, Grody Czerwieńskie, koronacja 
– postaci historyczne: Bolesław Chrobry, biskup Wojciech, cesarz Otton III 

Opisz skutki misji biskupa Wojciecha ( forma pisemna – zeszyt) 

26.03 czwartek 

Temat: Polska Bolesława Chrobrego – kontynuacja. 

Wykonaj kartę pracy 
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1. Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej, wstawiając w kratki cyfry od 1 do 5. Rozpocznij od 
wydarzenia, które miało miejsce najwcześniej. 

 

 spotkanie Bolesława Chrobrego z cesarzem Ottonem III w Gnieźnie  

 wyprawa biskupa Wojciecha do Prus  

 koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski  

 najechanie Czech przez Bolesława Chrobrego  

 przyłączenie Grodów Czerwieńskich do Polski 

 

2. Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia. 

Panowanie Bolesława Chrobrego  

Król Bolesław tak wielką gorliwość okazywał około służby Bożej, a to w budowaniu kościołów, usta-
nawianiu biskupstw [...]. W stosunku do nich we wszystkim i w każdej sprawie tyle okazywał życzliwo-
ści i posłuszeństwa, że jeśli przypadkiem ktoś z dostojników wszczynał spór sądowy z którymkolwiek z 
duchownych lub biskupów, albo jeżeli coś z własności kościelnej sobie przywłaszczył, wtedy [król] sam 
wszystkim nakazywał ręką milczenie i jak opiekun i obrońca brał w obronę sprawę biskupów i Kościoła. 
Ilekroć zaś zwyciężał [mieszkające] wokoło barbarzyńskie i pogańskie ludy, nie zmuszał ich do płacenia 
pieniężnej daniny, lecz do przyjęcia prawdziwej wiary. Ponadto własnym kosztem wznosił tam kościoły 
i ustanawiał u pogan z całą okazałością biskupów i księży ze wszystkim, co do tego potrzebne [...].  

Źródło: Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przeł. R. Grodecki, Wrocław 1982, ks. I, 11, s. 28. 

 
a) Napisz, w jaki sposób – według autora tekstu – Bolesław Chrobry wspierał duchowieństwo. 
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