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Beata Sokolnicka  Szkoła Podstawowa nr 22 w Płocku 

Legendarne początki państwa polskiego 

Lekcja języka polskiego poświęcona przede wszystkim poznaniu trzech legend  

(„O Lechu, Czechu i Rusie”, „ O Popielu”, „ O Piaście  Kołodzieju”) związanych  

z legendarnymi początkami państwa polskiego. Ponadto uczniowie poznają 

 jeden z najciekawszych szlaków turystycznych w Polsce- Szlak Piastowski  

oraz najcenniejsze pomniki związane z początkami państwa polskiego. 

przedmiot/ poziom nauczania (ew. 

klasa) 

język polski/szkoła podstawowa/ klasa IV 

cele 

 

 

- Uczeń zna legendy dotyczące początków państwa polskiego 

- wskazuje elementy realistyczne, fantastyczne oraz historyczne 

- wyjaśnia legendarne pochodzenie godła Polski, nazwy pierwszej stolicy Polski oraz 
pochodzenie dynastii Piastów 

-wskazuje na mapie Szlak Piastowski 

- zna najciekawsze pomniki początków państwa polskiego(Ostrów Lednicki, katedra w 
Gnieźnie, osada w Biskupinie, Mysia Wieża, katedra w Poznaniu) 

pomoce dydaktyczne 

 

- komputer 

- internet 

krótki opis pomysłu  

1. Zapoznanie się z treścią legend (http://www.bajkowyzakatek.eu/) 

2. Wykonanie krótkiego testu dotyczącego treści utworów – praca w grupach. 

3. Wspólne wypełnianie tabeli (czas, miejsce, bohaterowie, elementy fantastyczne, realistyczne oraz historyczne). 

4. Wyszukanie w internecie informacji na temat Szlaku Piastowskiego – analiza mapki 

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_Piastowski. 

5. Oglądanie najciekawszych pomników początków państwa polskiego. 

 

efekty pracy  

- czytają ze zrozumieniem 

- analizują tekst  

- pracują w grupach 

- wiedza przekazana jest w sposób atrakcyjny dla uczniów(mapka, zdjęcia) 

  

 



 

Legenda o Lechu, Czechu i Rusie - test 

1. Lech, Czech i Rus byli: 

a. Celtami   b. Słowianami   c. Germanami 

2. Bracia wyruszyli w świat: 

a. z powodu zarazy  b. z powodu konfliktu   c .z powodu grożącego plemionom głodu 

3. Lech, Czech i Rus byli: 

a. braćmi  b. sąsiadami  c. wrogami 

4. Do kogo się modlili: 

a. do Pana Boga   b.  do swych pogańskich bogów c. do Zeusa 

5. Wyruszyli : 

a. po skarb  c. aby podbijać sąsiadów c. aby znaleźć ziemie dla swych plemion 

6. W pobliżu wysokiej góry pozostał kochający słońce: 

a. Lech   b. Czech   c. Rus 

7. Nazwa „Gniezno” pochodzi od: 

a. imienia przodka Lecha   b. sokolego gniazda      c. orlego gniazda 

8. Co stało się godłem rodu Lecha, a następnie państwa polskiego: 

a.  orzeł   b.  sęp   c. sokół 

9. Gród założony przez Lecha nazwano: 

a. Gniazdem   b. Gniezdem  3. Gnieznem 

10. Lech to postać: 

a. historyczna(rzeczywista) b. fantastyczna(nieprawdopodobna)c. legendarna 

Legenda o Popielu – test  

1. Popiel mieszkał w : 

a. w Kruszwicy b. w Poznaniu  c. w Krakowie 

2. Żona Popiela była: 

a. węgierską królewną    b. niemiecką księżniczką     c. Włoszką 

3. Popiel lubi: 

a. polowania i wojny b. zwierzęta i ciężką pracę c. hulanki i polowania 

4. Popiel władał : 

a. Wielkopolską  b. Mazowszem  c. Pomorzem 

5. Stosunek Popiela do poddanych: 

a. obojętny   b. troszczył się o ludzi         c. kochał swój lud 

6. W jaki sposób Popiel pozbył się stryjów? 

a. zastrzelił ich na polowaniu b. utopił  c. otruł 

7. Spisek to pomysł: 

a. żony Popiela b.  doradców Popiela  c. Popiela 

8. Popiel zamordował swych stryjów, gdyż: 



a. byli okrutni dla jego poddanych  b. był szalony  c. bał się, że pozbawią go władzy 

9. Jakie zwierzęta pomściły śmierć niewinnych?: 

a. pszczoły   b. wilki   c. myszy  

10. Jak nazywa się miejsce, gdzie Popiel zakończył swe marne życie? 

a. Mysia Wyspa  b. Wysoka Wieża  c. Mysia Wieża 

11. Wydarzenia przedstawione w legendzie rozgrywają się nad jeziorem: 

a. Śniardwy    b. Gopło  c. Bajkał 

12. Popiel to postać: 

a. legendarna  b. historyczna  c. fantastyczna.     

 

Legenda o Piaście Kołodzieju - test 

 

1. Piast mieszkał: 

a. w okolicach Kruszwicy  b. w Warszawie  c.  w Gnieźnie 

2. Piast zajmował się : 

a. wyrobem kół  c. naprawianiem butów   c. rybołówstwem 

3. Rzepicha to: 

a. żona Ziemowita     b. matka Piasta  c. żona Piasta 

4. Staropolski zwyczaj opisany w legendzie to: 

a. pępowiny    b. chrzciny   c. postrzyżyny 

5. Kto się pojawił w chacie Piasta ? 

a. agresywni wędrowcy b. dwaj tajemniczy goście c. dwaj głodni chłopi 

6. Kto wcześniej odmówił nieznajomym gościny? 

a. Lech   b. Popiel   c. Rzepicha 

7. Postrzyżyny to obrzęd polegający na: 

a. obcięciu włosów pięcioletniemu chłopcu c. nadaniu imienia siedmiolatkowi 

b. obcięciu włosów i nadaniu imienia siedmiolatkowi 

8. Co zrobili wędrowcy podczas postrzyżyn? 

a. najedli się i poszli    c.  złożyli hołd gospodarzowi  

b.  nadali imię synowi Piasta i pobłogosławili go znakiem krzyża 

9. Jakie imię nadano synowi gospodarza? 

a. Ziemowit    b.  Lech  c. Mieszko 

10. Fantastyczne wydarzenie związane z gośćmi Piasta: 

a. pojawienie się znaku na niebie    c. rozmnożenia jadła w spiżarni 

b. cudowne uzdrowienie córki Piasta 

11. Czy, tak jak chcieli wędrowcy, imię przyniosło chłopcu szczęście? 

a. nie- zginął na wojnie   c. tak – bardzo się wzbogacił   

b.  tak, po śmierci Popiela został nowym, wybranym przez lud władcą 

12. Legenda mówi o początkach dynastii: 

a. Jagiellonów  b. Wazów  c. Piastów 
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