
Przedmiot : historia. Lekcja prowadzona online na meetgoogle. 

Temat lekcji: Początki państwa polskiego. 

Klasa I liceum ogólnokształcącego 

 

I Założenia metodyczne: 

1. Cele lekcji: 

Uczeń : 

a/ charakteryzuje działalność Piastów na ziemiach wielkopolskich; 

b/  wymienia i wskazuje na interaktywnej mapie  tereny zajęte przez Piastów  w 

drugiej połowie X w.; 

c/ wyjaśnia, jaką rolę w organizacji państwa odgrywała drużyna Mieszka I, i opisuje 

uzbrojenie żołnierzy; 

d/  wymienia przyczyny przyjęcia chrztu przez Mieszka I i  jego zaplecze książęce; 

e/  analizuje skutki przyjęcia chrześcijaństwa i porządkuje je wedle hierarchii 

ważności; 

e/ charakteryzuje wielowektorowe  kierunki polityki Mieszka I; 

f/ okres la czas wydarzeń :  

- ok. 960 r. – objęcie władzy w państwie Polan przez Mieszka I, 

-  966 r. – chrzest Mieszka I,  

-  968 r. – powstanie biskupstwa misyjnego w Poznaniu,  

-  ok. 990 r. – powstanie Dagome iudex; 

g/ omawia rolę postaci: Mieszka I, Dobrawy, Jordana, Hodona; 

h/  poprawnie posługuje się terminami: Piastowie, drużyna, Dagome iudex. 

 

2. Metody: 

a/  metoda aktywizująca – tworzenie przez uczniów w drugiej części lekcji tzw. Hierarchii 

ważności wydarzeń w omawianym czasie historycznym- uczy selekcji materiału.  

b/  praca z tekstem podręcznika,  

c/  elementy wykładu- prowadzony za pośrednictwem platformy meetgoogle 

d/ praca z mapą- mapa interaktywna 



e/ praca z materiałem  ilustracyjnym  pod postacią prezentacji multimedialnej- w power point. 

 

3.  Środki dydaktyczne:  

 

a/  podręcznik „Poznać przeszłość 1” (s. 193–198),  

b/ mapa interaktywna ze strony www 

c/ Karty pracy ucznia przygotowane przez wydawnictwo Nowa Era  

d/  karta pracy – wykonanie- uzupełnienie grafu z zaznaczeniem hierarchii ważności 

wydarzeń- wersja online wysłana jako materiał do lekcji na classroom 

 

 

II Tok lekcji 

 

Część  wprowadzająca  

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu  lekcji oraz 

przedstawienie jakie są cele lekcji.  

2. Na polecenie prowadzącego zajęcia uczniowie po krótkiej analizie wskazanego fragmentu 

podręcznika  charakteryzują najdawniejsze osadnictwo na ziemiach polskich. Następnie 

wymieniają plemiona zamieszkujące ziemie polskie we wczesnym średniowieczu.  

3. Nauczyciel wyjaśnia na czym polegała stabilizacja władzy u Polan na czele których stał 

Piast- wyjaśnienie znaczenia dynastyczności i zasady władzy patrymonialnej. Pojawia się 

również element wprowadzające jaką rolę będzie pełniło chrześcijaństwo w młodym państwie 

 

Część  realizacyjna 

1. Uczniowie przypominają sobie informacje zdobyte w szkole podstawowej na temat legend 

i baśni związanych z początkami Polski. Nauczyciel nakazuje rozwiązanie zadania 1 w karcie 

pracy. 

2. Uczniowie zapoznają się z mapą „Ziemie polskie za panowania Mieszka I” na s. 194 i 

grafiką „Drużyna Mieszka” na s. 195 podręcznika. Dzięki uzyskanym informacjom 

opowiadają, jaką rolę w organizacji państwa pełniła drużyna Mieszka I i opisują uzbrojenie 

wojo w. Następnie posługując się z mapą, uczniowie wymieniają ziemie przyłączone w 

drugiej połowie X wieku do państwa Piasto w.  



 

3. Nauczyciel charakteryzuje politykę prowadzoną przez Mieszka I. Uczniowie próbują 

określić , jakie mogły być przyczyny podjęcia decyzji o przyjęciu chrztu przez Mieszka. 

Prowadzący uzupełnia odpowiedzi uczniów i podaje informacje o prawdopodobnych 

okolicznościach, miejscu i czasie tego zdarzenia.  

 

4. Nauczyciel dzieli klasę na2 grupy. Za pomocą komunikatora internetowego po analizie 

teksów źródłowych z podręcznika: „Sojusz z cesarzem i Czechami” oraz „Znaczenie 

przyjęcia chrześcijaństwa” ze s. 196–198 podręcznika uczniowie wypisują ważne ich 

zadaniem skutki przyjęcia chrztu. Liderzy dwóch grup wskazani przez uczniów prezentują 

stanowisko uczniów.  

5. Uczniowie analizują przedstawione przez grupy propozycje. Następnie na drodze dyskusji 

prowadzonej przez nauczyciela wypracowują hierarchię skutków przyjęcia chrześcijaństwa. 

Podczas rozmowy uczestnicy przedstawiają argumenty uzasadniające podane przez nich 

rozwiązania. Na podstawie odpowiedzi uczniów nauczyciel tworzy graficzny obraz hierarchii 

skutków- prezentuje je w formie grafu wszystkim uczestnikom  lekcji.  

Część podsumowująca  

Nauczyciel podsumowuje wyniki pracy uczniów. Podkreśla, z e decyzja Mieszka o przyjęciu 

chrztu miała wielkie znaczenie dla kierunku rozwoju państwa polskiego.  

Zadanie domowe  

Dokończenie uzupełniania karty pracy. Jeżeli w klasie znajdą się chętni można podać 

dodatkowe zadanie- np. wypracowanie dotyczące roli chrześcijaństwa 


