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Zdecyduj, czy poniższe zdania są prawdziwe. Podążaj za wskazówkami,  
a litery zgromadzone po drodze utworzą hasło. 

HHiissttoorryycczznnaa  ggrraa  
  

1. Bolesław Krzywousty podzielił królestwo między swoich synów. 

2. Podział Polski na mniejsze terytoria, do którego doszło  
     w średniowieczu,  nazywamy „rozbiciem dzielnicowym”. 

3. W XIII wieku na tronie Polskim zasiadało aż ośmiu królów. 

4. Polska była rozbita na mniejsze księstwa w latach 1138-1320. 

5. Henryk Brodaty był księciem Mazowsza. 

6. Najważniejszym księstwem była tzw. dzielnica senioralna,  
     która obejmowała swoim zasięgiem m.in. ziemię krakowską. 

7. Ziemie polskie zjednoczył ponownie Władysław Łokietek,  
     który koronował się w 1320 roku. 

8. W czasach panowania króla Władysława Łokietka  
     stolicę państwa przeniesiono do Warszawy. 

9. Przydomek Władysława Łokietka nawiązywał do urazu ręki,  
     jakiego władca doznał w dzieciństwie. 

10. Podczas rządów Kazimierza Wielkiego w Polsce zbudowano   
       wiele murowanych zamków i umocnień miejskich. 

11. Kazimierz Wielki był fundatorem pierwszej polskiej uczelni,  
       Akademii Krakowskiej. 

12. Ostatnim władcą z dynastii Piastów był Ludwik Węgierski. 
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rozwiązanie: __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ 

Ustrój polityczny, w którym istniało kilka zróżnicowanych grup 
społecznych (stanów). Najbardziej wpływowymi stanami były 
duchowieństwo i rycerstwo, a później także szlachta. Monarcha musiał 
liczyć się z przedstawicielami stanów i często pozyskiwać ich względy, 
m.in. nadając im przywileje. Taki system był charakterystyczny dla 
państw późnego średniowiecza – chociaż w Polsce panował od czasów 
Władysława Łokietka aż do rozbiorów (1795 rok). 

start 

M 
ON 

A 

R CH 
I 

A ST 

A 

N 

OW 

A 
koniec! 

DY 
E PI 

E K 

B A 
O 

WN 

I 

T 

YK 

B 

ZJ 

E 


	[ Historia – Początki państwa polskiego ]

