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Temat nr 3: Zanim powstała Polska 

 

Cele lekcji: 

 przedstawienie najstarszego osadnictwa na ziemiach polskich w świetle wykopalisk 

archeologicznych w Biskupinie / https://www.youtube.com/watch?v=a1oqga-LWck/ 

 Słowianie - organizacja plemion i wierzenia. 

 

Proszę obejrzeć krótki film: 

Tajemnice historii - Kim jesteśmy? O Słowianach 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnrXJ6CQ5us 

 

Jeżeli nie masz takiej możliwości zapisz do zeszytu poniższe informacje. 

Słowianie – lud indoeuropejski, który w V w. zamieszkiwał ziemie nad Dnieprem i Wisłą, 

a w VI w. zasiedlił obszary naddunajskie, Półwysep Bałkański, następnie ziemie w 

dorzeczu górnej i środkowej Łaby. W czasie wędrówek Słowianie podzielili się na trzy 

wielkie grupy: Słowian wschodnich (plemiona ruskie; obecnie: Rosjanie, Białorusini i 

Ukraińcy), Słowian zachodnich (S. Połabscy, plemiona polskie, Czesi, Morawianie, 

Słowacy) i Słowian południowych (ob.: Słoweńcy, Chorwaci, Serbowie, Bułgarzy, 

Macedończycy). W IX w. powstało państwo ruskie ze stolicą w Kijowie, w X w. państwo 

czeskie i polskie. Słowianie wierzyli w wielu bogów; od poł. IX w. byli poddawani 

chrystianizacji.  
Szkolny słownik historii Polski od pradziejów do roku 1795 r., Warszawa, WSiP 1995. 

  

 

 Słowianie w pierwszej połowie I tysiąclecie po Chrystusie w sąsiedztwie innych grup etnicznych 
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Badaczom nie udało się uzyskać zgody, na jakim terenie wykształciła się kultura, która 

później charakteryzowała Słowian. Co więcej, do już istniejących hipotez dochodzą 

wciąż nowe. Część badaczy szuka praojczyzny Słowian we wschodniej Europie, 

niektórzy wskazują na dolny bieg rzeki Dunaj, a inni tereny współczesnych, zachodnich 

Węgier. 

*Polecenie 1 dla chętnych  

Spójrz na mapę, na której zaznaczono obszary, gdzie zdaniem różnych badaczy 

powstała wspólnota słowiańska ? 

 
A – koncepcja czeska według Iwana Borkowskiego; B – koncepcja czernichowska według Borysa Rybakowa; C – koncepcja poleska 

według Iriny Rusanowej; D – koncepcja kijowska według Piotra Tretiakowa; E – koncepcja przeworska według Józefa Kostrzewskiego; 

F – koncepcja panońska Antona Korošeca; G – koncepcja karpacka Kazimierza Godłowskiego; H – koncepcja naddunajska Florina 

Curty. P. M. Barford, The Early Slavs: Culture and Society in Early Medieval Eastern Europe, s. 332, 2001, tylko do użytku 

edukacyjnego na epodreczniki.pl 

 

Większość badaczy wskazuje jako praojczyznę Słowian: 

a) środkową Europę (Austria, Polska, Czechy, Węgry) 

b) wschodnia Europe (Ukrainę) 

c) południowa Europę 
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Polecenie 2 Obejrzyj ilustracje. 
 

https://www.magnapolonia.org/najdawniejsze-siedziby-slowian/ 

 

 
https://tojuzbylo.pl/wiadomosc/zycie-codzienne-slowian-cz4 

Dawni Skandynawowie doceniali urodę Słowianek, a Słowian mieli za potężnych, groźnych 

i walecznych wojowników, ale zarazem bezwzględnych pogan.  

Słowianie pojawiają się już w najstarszych skandynawskich tekstach, choć na dość małą 

skalę. Wiadomo, że uczestniczyli oni w walkach między władcami północy - stawali po 

jednej ze stron. 

Siedziby Słowian 
 

Siedziby Słowian 
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https://kurierhistoryczny.pl/artykul/potezni-wojownicy-i-piekne-kobiety-obraz-slowian-w-

sredniowiecznej-skandynawii,371 

 

Polecenie 3 /dla chętnych/ 

Spójrz na ilustracje przedstawiające pochówek popielnicowy. Spróbuj podać 

argumenty, które przekonały Słowian do takich – pozbawionych bogatego wyposażenia 

– pochówków. Pamiętaj, że w innych kulturach spalenie ciała nie było przeszkodą 

w bogatym wyposażeniu grobu. 
 

 
. 

Ruryk wraz z braćmi Syneusem i Truworem witany w Starej Ładodze. Obraz Wiktora 

Wasniecowa 
 

Rekonstrukcja pochówku popielnicowego 



Materiały z historii dla klasy 5b, 5d i 5g. Opracowała: Joanna Wieczorek 
 

 

José-Manuel Benito Álvarez, Typowy grób Europy środkowej w późnej epoce brązu, 2006, rysunek, 

domena publiczna 

https://epodreczniki.pl/a/kim-byli-i-skad-przyszli-slowianie/D1CFJ820E 

 

Cyryl i Metody – ojcowie chrześcijaństwa i kultury Słowian /dla chętnych/ 

Cyryl i Metody stanowią ogniwo łączące, jakby duchowy pomost pomiędzy nurtem 

tradycji wschodniej i zachodniej, które łączą się razem w jedną wielką Tradycję 

Kościoła powszechnego. 
 

 
https://teologiapolityczna.pl/jan-pawel-ii-cyryl-i-metody-to-ojcowie-chrzescijanstwa-jak-tez-kultury-

ludow-slowianskich 

 

Abecadło dla Słowian  

Do największych zasług św. Cyryla należy opracowanie alfabetu 

słowiańskiego. Udając się ze swym bratem do Morawian, misjonarz zdawał 

sobie sprawę, że główną przeszkodą w szerzeniu chrześcijaństwa będzie fakt, że 

poganie nie mają swojego pisma, a bez tego trudno utrwalić prawdy wiary 

wyrażone w języku prostych ludzi. Aby temu zaradzić, dokonał rzeczy 

niezwykłej: wymyślił system znaków pisarskich dopasowanych do dźwięków 

mowy Słowian zamieszkujących okolice jego rodzinnych Salonik. Tak powstała 

głagolica - pierwszy słowiański alfabet złożony z 40 liter. Św. Cyryl użył go 

przede wszystkim do zapisania tłumaczonych przez siebie rozdziałów 

Ewangelii, a także innych ksiąg Pisma Świętego. Gdy w późniejszych czasach 

jeden z uczniów Cyryla do zapisu języka Słowian użył znaków zapożyczonych 

z greki, nowy alfabet na cześć Świętego nazwany został cyrylicą.  

14 lutego obchodzone jest  święto Św. Cyryla i Metodego, patronów Europy. 
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Więcej ciekawostek znajdziesz na stronie: 

https://medievalheritage.eu/pl/strona-glowna/zabytki/polska/biskupin-grod/ 

 
Pomniki Historii odc.19 - Biskupin 

https://www.youtube.com/watch?v=a1oqga-LWck 

Słowianie i Słowianowierstwo. Artykuły o Słowianach 

https://slowianowierstwo.wordpress.com/2016/04/27/encyklopedia-historii-

starozytnej-slowianie/ 

http://www.nasza-arka.pl/2004/rozdzial.php?numer=5&rozdzial=7 

 

„Poznaj Słowian”, Igor D. Górewicz, Szczecin-Biskupin 2017. 

„Biskupin i jego odkrywca”, Walenty Szwajcer, Wiesław Zajączkowski, Wrocław 

2012. 

Rekonstrukcja grodu Biskupinie 

https://slowianowierstwo.wordpress.com/

