
Materiał z historii dla klasy 5. Opracowała: Joanna Wieczorek 

strona www. joannawieczorek.pl  e-mail: Synesios0@gmail.com 
 

 

 

 Temat: Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów  13.05. i 14.05.2020 r. 

(dwie jednostki lekcyjne) 

Cele lekcji: /nie przepisuj/ 

 Przedstawienie miejsc powstawania grodów oraz ukazanie funkcji, wyglądu  

i znaczenia grodu; zapoznanie z zajęciami mieszkańców grodów i podgrodzia. 

 Zapoznanie z pierwszymi urzędami państwowymi. 

 Obowiązki zbrojnych wobec księcia lub króla. 

 Rola osad służebnych. 

 

Obejrzyj film: Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów - Lekcje historii pod 

 ostrym kątem - Klasa 5 
https://www.youtube.com/watch?v=OAFE-fD5IHU&list=PLuRxqdWnQgPhS3pjodU4_7eTzmSFjV9Lf&index=7 

 

Przepisz do zeszytu. 

 

1. Gród to dawna osada otoczona wałem, często mająca rozbudowany system obronny. 

2. Pierwsze grody na ziemiach polskich budowano w miejscach , gdzie naturalne warunki 

ułatwiały obronę: przy jeziorach, na wzgórzach, w widłach rzek. 

3. Funkcje grodu: 

a) obronna (w umocnionych grodach bronili sie jego mieszkańcy przed najazdami) 

b) administracyjna (siedziba władcy i jego urzędników) 

c) gospodarcza (w spichlerzach przechowywano daniny) 

d) kościelna (po przyjęciu chrześcijaństwa w grodach budowano świątynie). 

4. Podgrodzie to osada położona pod grodem, zamieszkana przez ludność zajmującą się 

rzemiosłem, handlem, posługami, transportem, służbą zbrojną, rolnictwem i hodowlą. 

5. Drużyna to  podstawowa siła zbrojna księcia, pozostająca na jego utrzymaniu, 

przebywająca z nim lub osadzona w większym grodzie. 

6.Osady służebne  to osady, których zadaniem była obsługa grodów. Mieszkańcy osad 

służebnych wyrabiali przedmioty potrzebne księciu, jego wojom i urzędnikom. 
 

Przeczytaj uważnie poniższy tekst. 
 

1. Organizacja państwa 

Najważniejszą funkcję w zarządzaniu państwem spełniały grody (osady obronne). Gród 

wraz z podległym mu obszarem tworzył okręg grodowy. W grodzie urzędował 

namiestnik księcia, w późniejszym czasie zwany kasztelanem. Zarządzał on wojskiem, 

ściągał daniny oraz sprawował sądy. W grodzie znajdowała się załoga wojskowa. 
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Wyjątkową rolę wśród grodów odgrywały Gniezno i Poznań, ponieważ właśnie tam 

najchętniej przebywał książę ze swym dworem. Grody te były osadami głównymi, 

chociaż stolicy państwa, we współczesnym rozumieniu tego słowa, wówczas nie było.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rekonstrukcja grodu  gnieźnieńskiego około 1000 r. 

Powstał w końcu VIII wieku na tak zwanej Górze Lecha 

i składał sie z trzech części: właściwego grodu, 

obwarowanego podgrodzia i otwartej osady położonej 

pod podgrodziem. Po przyjęciu chrztu Mieszko wniósł 

na terenie grodu kaplicę. W X wieku wał grodu został 

poszerzony i wzmocniony, poszerzono także  

i obwarowano podgrodzie. W czasach Bolesława 

Chrobrego powstała na podgrodziu przedromańska 

katedra , w której umieszczono zwłoki św. Wojciecha. 

 

 

Źródło: http://muzeumlubuskie.pl/2018/06/07/24790/ 

 

podgrodzie siedziba księcia 

podgrodzie podgrodzie (arcybiskupa) 

(siedziba arcybiskupia) 

 

Źródło: Historia 4, Wyd. Arka, 112. 
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Najważniejsze grody przyłączone po 985 roku 

 

 
 

 

 

2. Podgrodzia 

Obok grodów powstawały podgrodzia. Zamieszkiwali je głównie kupcy i rzemieślnicy. 

Zaopatrywali oni załogi grodów oraz ludność miasta i okolicznych wsi w potrzebne 

wyroby. Sprzedaż towarów odbywała się na targach. Handlować mógł każdy. 

Początkowo istniał handel wymienny, tzn. towarem płacono za towar. W późniejszych 

czasach płacono płatami lnianego płótna lub skórami zwierzęcymi. Stopniowo 

upowszechniły się pieniądze, którymi płacono przy dużych transakcjach. Przy 

mniejszych – monety cięto na mniejsze fragmenty. W Polsce tego okresu posługiwano 

się jedynie srebrnymi denarami. Bito je w mennicach książęcych, które znajdowały się w 

większych grodach. 

 

Źródło: https://tytus.edu.pl/2018/05/29/poznan-czy-gniezno-gdzie-znajdowala-sie-pierwsza-stolica-

polski/ 
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3. Najważniejsi urzędnicy w państwie 

Na czele państwa stał książę, który traktował je jako swoją własność – taka forma 

sprawowania władzy nosi nazwę monarchii patrymonialnej. W czasie wojny książę 

dowodził wojskiem. Poza tym sprawował władzę sądowniczą, przyjmował poselstwa 

oraz wyznaczał urzędników. W sprawowaniu rządów pomagali mu wybrani 

wielmożowie, którzy tworzyli radę książęcą. Piastowali oni także najważniejsze urzędy 

w państwie. Komes pałacowy zarządzał dworem, a w razie potrzeby zastępował księcia 

w kierowaniu państwem. Skarbem książęcym opiekował się skarbnik, nad dobrami 

księcia czuwał podkomorzy, zaś nad kancelarią sprawował nadzór kanclerz. Był nim 

najczęściej duchowny katolicki umiejący pisać i czytać. Cześnik zarządzał piwnicą 

władcy z trunkami, stolnik  dbał o zaopatrzenie stołu władcy w żywność, miecznik  nosił 

przed władcą miecz podczas uroczystości, a koniuszy zajmował się stajnią i stadniną 

władcy. 
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Źródło: Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2003. 
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4. Wojsko 

Obroną granic Polski oraz utrzymaniem porządku wewnętrznego kraju zajmowali się 

żołnierze, zwani wojami. Mieszko miał drużynę liczącą około 3 tysięcy wojów. Więcej 

wojów miał Bolesław Chrobry – liczba ta wzrosła do około 3900. Część wojsk wchodziła 

w skład drużyny dworskiej, która pozostawała do dyspozycji księcia. Reszta wojów była 

rozmieszczona w głównych grodach kraju, gdzie wchodzili w skład załóg. Swoje 

drużyny mieli również możni. Z czasem wojowie otrzymywali ziemię i na niej osiadali. 

Od drugiej połowy XI wieku drużyny traciły na znaczeniu, a coraz większą rolę 

odgrywało rycerstwo. Rycerze zobowiązani byli stawić się na każde wezwanie księcia. 

Zamieszkali na jednym terenie rycerze tworzyli oddział. Również ludność tworzyła 

oddziały wojskowe. 

 

 
 Źródło: K. Wiśniewski, 101 ciekawostek. Polscy wojownicy, Ożarów Maz., 2016. 
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Źródło: K. Wiśniewski, 101 ciekawostek. Polscy wojownicy, Ożarów Maz., 2016. 
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5. Daniny 

Źródło: K. Wiśniewski, 101 ciekawostek. Polscy wojownicy, Ożarów Maz., 2016. 

 

Źródło: K. Wiśniewski, 101 ciekawostek. Polscy wojownicy, Ożarów Maz., 2016. 
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Wojsko, urzędnicy i świta księcia były opłacane z danin składanych przez poddanych. 

Do najstarszych świadczeń na rzecz księcia należały daniny w postaci futer zwierzęcych 

lub miodu. Gdy książę podróżował po kraju, mieszkańcy miejscowości, przez które 

przejeżdżał, musieli gościć władcę i jego urzędników. Służyli również podwodami, czyli 

wozili urzędników i wojsko. 

 

Ciężary prawa książęcego /dla chętnych/ przepisz do zeszytu/ 

 
 

6. Osady służebne 

W pobliżu grodów znajdowały się osady służebne, w których mieszkała ludność 

rzemieślnicza. Mieszkańcy osad służebnych wyrabiali przedmioty potrzebne księciu, 

jego wojom i urzędnikom. Zawody ludności służebnej były dziedziczone i przechodziły z 

ojca na syna. Ludność osad służebnych otrzymywała gospodarstwa od księcia, ale w 

razie potrzeby książę mógł ją przenieść w inne miejsce. Ludność służebna pełniła 

rozmaite posługi. Niektórzy zajmowali się pilnowaniem obszarów myśliwskich oraz 

pomagali księciu w łowach – byli to strzelcy, psiarze, jastrzębnicy oraz sokolnicy. Inni, 

zwani bobrownikami, zdobywali cenne futra, jeszcze inni strzegli stad księcia – byli to 

owczarze, skotnicy. Dostarczaniem ryb na książęcy dwór trudnili się rybitwi, miód w 

książęcych lasach zbierali bartnicy, uprawą winorośli i produkcją wina na potrzeby 

dworu i Kościoła zajmowali się winiarze, a chmielarze zaopatrywali w chmiel. 

Nazwy służebne i zawodowe – wskazujące czym się kiedyś zajmowali mieszkańcy 

danego terenu, jakie wykonywali powinności wobec dworu, jakim zajmowali się 

rzemiosłem. Do tej grupy z pewnością zaliczymy Kowale, Piekary, Psary, Złotniki, 

Strzelce, ale także Łagiewniki (wyrabiający w łagwiach słód i piwo). 

 

 

poradlne 

podymne/podworne 

podwoda 

stróża 

stan/stancja 

powołowe 
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Zadanie 1 

Na podstawie zdobytej wiedzy i przedstawionego źródła ikonograficznego odpowiedz na pytania: 

 

 
a. Wyjaśnij, jakie inne funkcje pełnił gród?  

b. Kto mieszkał w grodzie?  

c. Dlaczego powstawały podgrodzia i kto tu mieszkał?  

d. O czym świadczy istnienie kilku podgrodzi?  

 

Zadanie 2  

Opisz krótko sposoby pozyskiwania ziemi uprawnej. 

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

Zadnie 3 

Podaj nazwę urzędników posiadających następujące uprawnienia w monarchii 

wczesnopiastowskiej X - XII wieku.  

a) dowodził wojami - ..................................................................................................................................  

b) rządził dużym, ważnym grodem - ..........................................................................................................  

c) przygotowywał pisma w imieniu władcy - ............................................................................................  

d) zarządzał piwnicą władcy z trunkami - ................................................................................................. 

e) dbał o zaopatrzenie stołu władcy w żywność - .....................................................................................  

f) nosił przed władcą miecz podczas uroczystości - ..................................................................................  

g) zajmował się stajnią i stadniną władcy - ............................................................................................... 



Materiał z historii dla klasy 5. Opracowała: Joanna Wieczorek 

strona www. joannawieczorek.pl  e-mail: Synesios0@gmail.com 
 

 

 

Zadnie 4 

Na podstawie poniższego źródła kartograficznego i wiadomości z lekcji odpowiedz na pytania:  

 
a. Jakie jest pochodzenie (etymologia) nazw osad służebnych?  

b. Do czego byli zobowiązani mieszkańcy osad służebnych?  

c. Wyjaśnij, czym zajmowali się mieszkańcy osad, których nazwy przytoczono /wybierz kilka/. 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

Źródło: B. Danowska, T. Maćkowiak, Przez wieki 1, Wyd. M. Rożak, Gdańsk 2003. 
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Uwaga! 

Zadania wykonujecie do zeszytu. Odpowiedzi nie przesyłacie. Uczniowie, którzy nie maja możliwości 

wydrukowania zadań przepisują pytania i i odpowiedzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


