
Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski i św. 
Wojciech – Karta pracy 
 

 

Tekst do Ćwicenia 1 

Anonim zwany Gallem 

Kronika polska 

Bolesław Chrobry na przybycie cesarza przygotował przedziwne cuda. Najpierw hufce 

przeróżne rycerstwa, następnie dostojników rozstawił, jak chóry, na obszernej równinie, 

a poszczególne, z osobna stojące hufce wyróżniała odmienna barwa strojów. A nie była to [tania] 

pstrokacizna byle jakich ozdób, lecz najkosztowniejsze rzeczy, jakie można znaleźć 

gdziekolwiek na świecie. Bo za czasów Bolesława każdy rycerz i każda niewiasta dworska 

zamiast sukien lnianych lub wełnianych używali płaszczy z kosztownych tkanin, a skór, nawet 

bardzo cennych, choćby były nowe, nie noszono na jego dworze bez [podszycia] kosztowną 

tkaniną i bez złotych frędzli. Złoto bowiem za jego czasów było tak pospolite u wszystkich jak 

[dziś] srebro, srebro zaś było tanie jak słoma. 

 

Ćwiczenie 1 

Przeczytaj zamieszczone niżej zdania i zdecyduj, które z nih s a prawdziwe. 

 Kronikarz był zachwycony sposobem, w jaki Bolesław przywitał 

cesarza.     

 Dostojnicy i rycerze byli bardzo skromnie ubrani.     

 Zdaniem kronikarza państwo Bolesława było bogate, o czym 

świadczyły stroje jego dworzan.  

    
Tekst do Ćwicenia 2 

Thietmar z Merseburga 

 

Kronika 

 

Gdy Otton ujrzał z daleka upragniony gród, zbliżył się doń boso ze słowami modlitwy na ustach. 

Tamtejszy biskup Unger przyjął go z wielkim szacunkiem, wprowadził do kościoła, gdzie 

cesarz, zalany łzami, prosił świętego męczennika o wstawiennictwo, by mógł dostąpić łaski 

Chrystusowej. Następnie utworzył zaraz [w Gnieźnie] arcybiskupstwo. […] Arcybiskupstwo to 

powierzył bratu wspomnianego męczennika Radzimowi i podporządkował mu, z wyjątkiem 

biskupa poznańskiego Ungera, następujących biskupów: kołobrzeskiego […], krakowskiego […] 

i wrocławskiego”. 

 



Ćwiczenie 2 

Zaznacz prawidłową odpowiedź. 

Cesarz przybył do grobu świętego Wojciecha, żeby... 

 Zabrać ciało Wojciecha do swego kraju. 

 Pomodlić się przy nim. 

Arcybiskupem gnieźnieńskim został: 

 Poznański biskup Unger 

 Brat świetego Wojciecha 

Arcybiskupowi podlegały biskupstwa: 

 W Poznaniu i Krakowie 

 W kołobrzegu, Krakowie i Wrocławiu 

 
Tekst do Ćwicenia 3 i 4 

Anonim zwany Gallem 

 

Kronika polska 

 

Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo, cesarz zawołał w podziwie: „Na koronę mego 

cesarstwa! To, co widzę, większe jest, niż wieść głosiła!”. I za radą swych magnatów dodał 

wobec wszystkich: „Nie godzi się takiego i tak wielkiego męża, jakby jednego spośród 

dostojników, księciem nazywać lub hrabią, lecz [wypada] chlubnie wynieść go na tron królewski 

i uwieńczyć koroną”. A zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski, włożył go na głowę Bolesława 

na [zadatek] przymierza i przyjaźni, i za chorągiew tryumfalną dał mu w darze gwóźdź z krzyża 

Pańskiego wraz z włócznią św. Maurycego, w zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. 

Wojciecha. I tak wielką owego dnia złączyli się miłością, że cesarz mianował go bratem 

i współpracownikiem cesarstwa i nazwał go przyjacielem i sprzymierzeńcem. 

 

Ćwiczenie 3 

Według kronikarza Otton III podczas zjazdu gnieźnieńskiego był pod 

wielkim wrażeniem potęgi Bolesława Chrobrego.  Aby wyrazić swoje 

uznanie dla polskiego księcia, cesarz... (zaznacz PRAWDA I FAŁSZ): 

 

 Mianował go współpracownikiem cesarstwa. 

 Podarował mu włócznię św. Maurycego. 

 Wlożył mu diadem na głowę. 

 Podarował mu ramię św. Wojciecha 

 

 

Ćwiczenie 4 



Według Anonima obaj władcy w czasie zjazdu gnieźnieńskiego wymienili 

hojne dary.  Przyporządkuj podarunki (poniżęj) do obdarowanych.  

 

Bolesław Chrobry  -   

 

Otton III  -   

 

ramię św. Wojciecha, gwóźdź z krzyża pańskiego, chorągiew tryumfalna, 

włócznia św. Maurycego, diadem cesarski 

 

 

Ćwiczenie 5 

Połacz w pary nazwy osad służebnych z nazwami zajęć (poniżęj), w których 

sie specjalizowały:  

 

Rybaki  -  

Psary  -  

Grotniki  -   

Winiary  -   

Bobrowniki  -   

Koniary  -   

Świniary  -   

 

wytwarzanie wina, hodowla koni, hodwla świń, połów ryb, hodowla psów 

potrzebnych na polowania, wyrabianie grotów do strzał, hodowla bobrów, 

(futra bobrów były bardzo cenione) 

 

Ćwiczenie 6 

Uzupełnij zdania: (rozsypanka wyrazowa) 

Bolesław Chrobry był synem .... i władca Polski z dynastii .... .  Wspierał 

działalność biskupa Wojciecha, który udał się z ......      na tereny pogańskih  

..... , gdzie poniósł meczęńską śmierć.  W ..... roku do jego grobu w Gnieźnie 

przybył cesarz...... .  Złożył wówczas wizytę Bolesławowi Chrobremu.  

Spotkanie to nazwano zjazdem gnieźnieńskim.  Zapadła na nim decyzja o 

utworzeniu ...... .  Bolesław Chrobry toczył wiele  ..... i podbił liczne  ...... .  

W ...... roku został.... .   


