
Temat: Polska dzielnicowa.        22.04.2020 

Proszę zapisać temat w zeszycie. 

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str. 284 – 290. 

Do zeszytu proszę zapisać tylko punkty. Informacje pod punktami do przeczytania. 

 

1. Sytuacja polityczna na ziemiach polskich w okresie rozbicia dzielnicowego. 

a) złamanie zasady senioratu i rozbicie ziem polskich na dzielnice . 

Zasada senioratu została naruszona już w kilka lat po śmierci Bolesława Krzywoustego. 

Młodsi bracia  zjednoczyli się przeciwko seniorowi chcąc ograniczyć jego władzę,  

a Władysław dążył do osłabienia pozycji braci i ponownego zjednoczenia państwa.  W  1146 

Władysław został wygnany z kraju. Władzę jako senior przejął książę Mazowsza Bolesław 

Kędzierzawy, który sprawował tę funkcję prawie przez 30 lat. Mimo wsparcia ze strony 

cesarza Władysław nie odzyskał nawet własnej dzielnicy - Śląska. Bolesław Kędzierzawy 

zachował władzę seniora za cenę hołdu lennego, który Bolesław Kędzierzawy złożył 

cesarzowi w 1157 r. Ostatecznie zasada senioratu została złamana po śmierci Bolesława 

Kędzierzawego. Zgodnie z prawem władzę nad dzielnicą senioralną powinien przejąć książę 

Mieszko III Stary. Tak się jednak nie stało. Najmłodszy spośród braci – Kazimierz, który nie 

otrzymał od ojca dzielnicy (gdyż prawdopodobnie urodził się już po śmierci Bolesława 

Krzywoustego) uzyskał zgodę do objęcia dziedzicznej władzy w Małopolsce, która stanowiła 

najważniejszą  część dzielnicy senioralnej. Zgodę tę uzyskał  na zjeździe w Łęczycy w 1180 

r. w zamian za nadanie przywilejów Kościołowi. W ten sposób zniesiono zasadę senioratu, 

która w głównej mierze opierała się na niepodzielności  dzielnicy senioralnej. Jego syn 

Leszek Biały w 1202 r. uznany został za dziedzicznego władcę Małopolski, której stolicą był 

Kraków. 

 

Tutaj na podstawie podręcznika str. 284 napisz w zeszycie czego dotyczył zjazd  

w Gąsawie 1227 r. 

 

b) wzrost zagrożenia zewnętrznego. 

Państwo polskie w okresie rozbicia dzielnicowemu uległo znacznemu osłabieniu. 

Rozdrobnienie nie sprzyjało obronie granic gdyż drobne księstwa nie były w stanie 

powstrzymać agresji z zewnątrz. 



W okresie rozbicia dzielnicowego ziemiom polskim zaczęli zagrażać: 

(1) feudałowie niemieccy, którzy w XII i XIII w. wznowili ekspansję w kierunku wschodnim 

(2) Mongołowie, którzy podporządkowali sobie w tym czasie księstwa ruskie 

(3) Zakon Krzyżacki, który Konrad Mazowiecki w 1226 r. sprowadził do Polski. 

2.Sytuacja gospodarcza ziem polskich 

a) rozwój wielkiej własności ziemskiej 

Rozbicie dzielnicowe sprzyjało wzrostowi znaczenia feudałów tak świeckich jak  

i duchownych. Książęta nadawali im ziemie chcąc zyskać ich poparcie bądź jako wyraz 

wdzięczności za dokonane czyny. Również sami feudałowie dbali o zwiększenie obszaru 

ziemi uprawnej w swych majątkach. W krótkim czasie biskupstwa stały się jednymi  

z największych właścicieli ziemskich. 

b) rozwój rolnictwa 

• Upowszechniła się trójpolówka – nowy system uprawy roli, którego skutkiem było 

wolniejsze jałowienie gleb i lepsze wykorzystanie posiadanej ziemi . 

• Wprowadzono nowe narzędzia :  pług z okładnicą, bronę czy radło z żelaznym okuciem. 

• Upowszechniono nawożenie pól nawozem naturalnym. Było to możliwe dzięki rozwojowi 

hodowli (zwiększenie ilości zwierząt hodowlanych). 

c) osadnictwo wiejskie 

W XIII i XIV  w. powstają na ziemiach polskich liczne wsie i  pierwsze miasta. Na ziemiach 

polskich osiedlano osadników zgodnie z prawem polskim i z prawem niemieckim. 

• osadnictwo na prawie polskim – osadnictwo „wolnych gości”. 

Wielcy  właściciele  ziemscy  chcieli  zagospodarować  tereny  dotąd  nie  użytkowane  by 

zwiększyć obszar ziem ornych. Pan feudalny oddawał osadnikom w użytkowanie ziemię w 

zamian za opłaty. Otrzymywali oni często od właściciela ziemi inwentarz, nasiona itp. na 

zagospodarowanie się (w formie pożyczki). Zwalniano ich także na kilka lat ze świadczeń 

na rzecz właściciela ziemi, z wyjątkiem danin na rzecz księcia. Z góry ustalano wysokość 

renty feudalnej, która opłacana była nadal najczęściej w naturze, rzadko w pieniądzu. Prawo 

polskie wykształciło się zwyczajowo – przez wieki, i nie pozostawiło po sobie śladu na 

piśmie. Była to najczęściej umowa ustna. By założyć wieś na prawie polskim nie 

potrzebna była ziemia objęta immunitetem. 

• osadnictwo na prawie niemieckim - lokacje 

Na przełomie XII i XIII wieku pojawiło się prawo niemieckie, które przybyło na ziemie 

polskie wraz z osadnikami niemieckimi. Prawo niemieckie przyniosło na ziemie polskie: 



ujednolicenie wielkości nadawanych chłopom działek (każdy dostawał tyle samo), 

ujednolicenie świadczeń (zastąpiono je czynszem w pieniądzu). 

d) rozwój miast w okresie rozbicia dzielnicowego 

 

Tutaj proszę w zeszycie odpowiedzieć na pytanie 3 str. 290 


