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Temat: Rozbicie dzielnicowe (1138 )     05.05.2020 r. i 07.05.2020 r. 

(dwie jednostki lekcyjne) 

Cel lekcji:  

 postanowienia statutu Bolesława Krzywoustego, zasada senioratu, konsekwencje 

rozbicia dzielnicowego.  
Przypomnij sobie na  czym polegała monarcha patrymonialna. 

 

1. Bolesław Krzywousty miał kilku synów. Obawiając się walk o 

władzę po swojej śmierci, Bolesław sporządził testament 

nazywany także statutem. Na jego mocy państwo zostało 

podzielone na dzielnice, które Krzywousty przekazał synom w 

dziedziczne posiadanie. Jeden z książąt miał sprawować władzę 

zwierzchnią nad pozostałymi. Tym księciem każdorazowo miał 

być najstarszy z rodu, czyli senior. Senior – zachowując we 

władaniu dzielnicę dziedziczną – obejmował dodatkową dzielnicę 

senioralną. To zapewniało mu przewagę nad młodszymi 

książętami, ponieważ dzielnica senioralna przebiegała przez cały 

kraj. Pierwszym seniorem został najstarszy syn Bolesława – 

    Władysław. 
ilustracja: https://szlakpiastowski.pl 

Rozbicie Dzielnicowe na mapach, rok po roku - Historia na Szybko 

https://www.youtube.com/watch?v=P-Yr06xWvlw 

 

 
2. Rozbicie dzielnicowe 1138 r.  

Wkrótce po śmierci Bolesława w 1138 roku i ogłoszeniu testamentu wybuchł ostry konflikt 

między jego synami. Wojna domowa zakończyła się wygnaniem z kraju najstarszego 

Władysława (nazywanego odtąd Wygnańcem). Z czasem dziedziczne dzielnice rozpadały 

się na mniejsze księstwa, ponieważ poszczególne gałęzie dynastii rozrastały się. 

Przybywało potomków Krzywoustego, którzy również domagali się swoich księstw. Ten 

okres, w którym doszło do rozdrobnienia państwa polskiego, nazywamy rozbiciem 

dzielnicowym. Władza zwierzchnia w państwie miała każdorazowo należeć do najstarszego 

z rodu, czyli seniora.  

Wniosek: Wydanie testamentu rozpoczęło w Polsce okres rozbicia dzielnicowego, które 

trwało do początków XIV wieku.  
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1. Bolesław Krzywousty  pod koniec swojego życia w roku .............................................podzielił Polskę  

na ..............................................na swoich ....................................................  

2. Przyporządkuj postacie  do przypadających im ziem dzielnicowych (w roku 1138). Dokończ legendę. 

Jeśli nie masz możliwości wydrukowania ćwiczenia wykonaj je w formie tabeli do zeszytu.

 

Władysław Wygnaniec 

Mieszko Stary 
Bolesław Kędzierzawy 

Henryk Sandomierski 

Kazimierz Sprawiedliwy 

Legenda mapy: 
 

dzielnica senioralna 

Władysław Wygnaniec 

Mieszko Stary 

Bolesław Kędzierzawy 

Henryk Sandomierski 

Kazimierz Sprawiedliwy 
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*Zadanie 3 /dla chętnych/ 

Uzupełnij do zeszytu. 

 

Ziemie polskie w czasach rozbicia dzielnicowego - problem 

 

Jak było? Jak być powinno? 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego nie było tak, jak być powinno? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski 
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Zadanie 4 

Na podstawie fragmentu tablicy genealogicznej Piastów podaj imiona i przydomki 

postaci, których dotyczą teksty. Odpowiedzi wpisz do zeszytu. 

 

 
Źródło: M. Balsewicz; K. Kozera; G. Szotrowska, Zadania egzamincyjne, Sopot 2014, s.28 

   

 

A. 

Umierając w 1138 r., Bolesław Krzywousty wyznaczył mu 

dzielnicę w zachodniej Wielkopolsce.  
 

 

 

 

 

B. 

Jego ojcem był Kazimierz. Po śmierci brata, Leszka  

Czarnego, skupił w swym ręku prócz południowych   

Kujaw ziemie sieradzką i łęczycką. 

 

 

 

 

C. 

Urodził się jako młodszy syn Kazimierza Sprawiedliwego 

ok. 1188 r., był zatem wnukiem Bolesława Krzywoustego. 

Pod opieką matki pozostawał w Krakowie, później w 

Sandomierzu  i na dziedzicznym Mazowszu, którego 

spadkobiercą wyznaczony został około 1200 roku. 

Sprowadził do Polski  zakon krzyżacki.  
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Zadanie 5 (odpowiedzi do odesłania) 

Termin 

klasa 5 b - 12.05, 5 d- 13.05, 5 g - 14.05.20 r.  

Przeczytaj uważnie tekst źródłowy, następnie odpowiedz na pytania. Możesz w 

tym celu poszukać dodatkowych informacji.  

 

Tekst źródłowy: Wincenty z Kielc, Fragm. Żywotu św. Stanisława. 

Albowiem z powodu morderstwa, jakiego się na błogosławionym męczenniku 

Stanisławie dopuścił (Bolesław), nie tylko korona spadła z jego głowy i głowy 

potomków jego, lecz i Polska sama (…) utraciła sławę i godność królestwa. 

O ile tamten Bolesław rozszerzył panowanie narodu swego, o tyle ten, jako król 

niemądry, zgubił naród (…) i sprawił, że Polska opuszczona została. Jak on ciało 

męczennika porąbał na wiele części, i rozrzucił na wszystkie wiatry, tak Bóg królestwo 

jego oddzielił i dopuścił, aby kilku naczelników nim władało i (…) królestwo to, 

rozdarte samo w sobie, dał na łup i poniewierkę wrogów. Lecz jak pan władzą swą 

boską sprawił, iż owo błogosławione ciało kapłana i męczennika bez śladu się zrosło i 

świętość jego znakami i cudami zaznaczyło, tak stanie się, iż przez zasługi Stanisława 

podzielone królestwo przywróci Bóg do poprzedniego stanu i umocni je 

sprawiedliwością i rozwagą, uwieńczy sławą i czcią. 

1. Napisz, krótki biogram Wincentego z Kielc. (Nie na zasadzie ,,kopiuj-wklej"!)  

2. Kogo, Wincenty z Kielc, obwinia za upadek państwa i dlaczego?  

3. Przedstaw, w jaki sposób autor interpretował losy państwa polskiego nawiązując do 

żywota św. Stanisława?  

 

 

Dla chętnych polecam audycje radiowe (bardzo ciekawe). 

Rozbicie dzielnicowe w Polsce. Kryzys państwa Piastów  

https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/1870799,Rozbicie-dzielnicowe-w-Polsce-

Kryzys-panstwa-Piastow 

Spór o historię. Polskie zwycięstwa: wojny rozbicia dzielnicowego.  

https://vod.tvp.pl/video/spor-o-historie,polskie-zwyciestwa-wojny-rozbicia-

dzielnicowego,45948204 

 

 

https://vod.tvp.pl/website/spor-o-historie,5201219

