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Klasa 5c 

Dzień dobry 
 

1. Tematy i materiały do przerobienia od 27 kwietnia do 10 maja. 

2. Uczcie się zgodnie z planem lekcji i dokładnie czytajcie teksty z podręcznika. 

3. Proszę, abyście tematy i notatki przepisywali do zeszytu. 

4. Na końcu znajdują się odpowiedzi do ćwiczeń z przerobionych wcześniej tematów. Proszę sprawdźcie 

Wasze i ewentualnie poprawcie. 

5. Utrwalajcie materiał, powtarzając go. W notatkach macie zawarte to, co najważniejsze. 

6. W przypadku jakichkolwiek problemów, wątpliwości, czy wyjaśnienia tematu kontaktujecie się ze mną 

poprzez e-mail: urszula74@interia.pl 

7. 3 maja przypada jedno z polskich świąt narodowych, Święto Konstytucji.  Natomiast dzień wcześniej,         

2 maja, obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wielu Polaków, dla uczczenia tych dwóch dni 

wywiesza polską flagę. 

 

 

29.04. TEMAT: Zjednoczona Polska. 

 Przeczytaj z podręcznika rozdział Zjednoczona Polska. s. 181-185 

 Dokładnie zapoznaj się z mapą w podręczniku na s. 185 

 Zapoznaj się z notatką i przepisz ją do zeszytu. 
 

Notatka 

W 1295 r. królem Polski (państwo obejmowało wtedy Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie) został książę 

Wielkopolski Przemysł II, który po kilku miesiącach rządów został zamordowany przez  Brandenburczyków. 

Po wypędzeniu księcia Władysława Łokietka, królem Polski w 1300 r.  został władca Czech, Wacław II. 

Wprowadził on urząd starosty, który rządził danym obszarem np. ściągał podatki i dowodził wojskiem. Jednak  

król obsadzał stanowiska w Polsce, Czechami i Niemcami. 

Zjednoczenia części ziem polskich dokonał książę brzesko-kujawski Władysław Łokietek. W 1309 r. 

Krzyżacy  zajęli całe Pomorze Gdańskie. 

W 1320 r. Władysław Łokietek został koronowany na króla Polski w Krakowie na Wawelu. Data ta 

uważana jest za koniec rozbicia dzielnicowego. 

Król doprowadził do sądu papieskiego w Inowrocławiu, który nakazał Krzyżakom zwrócić Polsce 

Pomorze, ale zakon nie uznał wyroku. Władysław Łokietek stoczył z Krzyżakami nierozstrzygniętą bitwę pod 

Płowcami w 1331 r., ale przegrał wojnę i utracił Kujawy i ziemię dobrzyńską . 

 

 

mailto:urszula74@interia.pl


 2 

Temat: Polska Kazimierza Wielkiego będziecie realizować na 2 lekcjach. 

06.05. TEMAT: Polska Kazimierza Wielkiego – polityka zagraniczna. 

 Przeczytaj z podręcznika z rozdziału Polska Kazimierza Wielkiego podrozdziały Sytuacja państwa, 
Pokój wieczysty w Kaliszu oraz Polska ponad dwa razy większa s. 186-188 

 Uważnie przeanalizuj mapę na s. 188. 

 Zapoznaj się z notatką i przepisz ją zeszytu. 
 

Notatka 

Kazimierz Wielki – syn Władysława Łokietka, król Polski w latach 1333-1370, ostatni władca z dynastii Piastów. 

Polityka zagraniczna: 

1. Za odszkodowaniem król Czech zrzekł się pretensji do tronu polskiego. 

2. 1339 r. – sąd papieski w Warszawie: Krzyżacy mieli zwrócić Polsce zabrane ziemie i zapłacić 

odszkodowanie. Zakon nie uznał wyroku. 

3. 1343 r. – pokój wieczysty z Krzyżakami w Kaliszu: Polska odzyskała Kujawy i ziemię dobrzyńską, Krzyżacy 

zatrzymali Pomorze jako „wieczystą jałmużnę króla polskiego”. 

4. Nieudana wojna o Śląsk – Kazimierz Wielki uznał włączenie Śląska do Czech. 

5. Częściowe przyłączenie do Polski Mazowsza i częściowe objęcie go zależnością od króla polskiego.  

6. Opanowanie przez Polskę Rusi Halickiej (król wprowadził wolność wyznania dla prawosławnych Rusinów). 

7. 1364 r. – zjazd monarchów w Krakowie z okazji, którego wydano ucztę u Wierzynka. 

 
 

08.05. TEMAT: Polska Kazimierza Wielkiego – polityka wewnętrzna. 

 Przeczytaj z podręcznika z rozdziału Polska Kazimierza Wielkiego podrozdziały Polska murowana, 
Prawo i nauka, Ostatni król z dynastii Piastów oraz zapoznaj się z ikonografią s. 188-192 

 Zapoznaj się z notatka i przepisz ją zeszytu. 

 Obejrzyj film https://gwo.pl/polska-za-panowania-kazimierza-wielkiego-p4406 
 

Notatka 

Polityka wewnętrzna: 

1. Lokacja (założenie) ok. 100 miast i ponad 1000 wsi. 

2. Wprowadzenie jednej monety (srebrny grosz). 

3. Zwiększenie dochodów państwa dzięki rozwojowi żup solnych oraz kopalni ołowiu w Olkuszu. 

4. Budowa 53 zamków oraz murów obronnych wokół miast poprawiła bezpieczeństwo państwa („Zastał 

Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”). 

5. Spisanie statutów praw osobno dla Wielkopolski i Małopolski. 

6. Wydanie praw dla ludności żydowskiej. 
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7. 1364 r. – założenie Akademii Krakowskiej. Na Akademii Krakowskiej żacy studiowali przede wszystkim 

prawo, ponieważ do przeprowadzenia reform i sprawnego kierowania państwem potrzebni byli ludzie 

wykształceni.  

W 1370 r. Kazimierz Wielki umiera. Ponieważ król nie zostawił męskiego potomka, nastąpił koniec panowania 

dynastii Piastów. 

 
 
Odpowiedzi do zadań z wcześniej przerobionych tematów.  

TEMAT: Rozbicie dzielnicowe Polski. 

Podkreśl trzy przyczyny, które spowodowały, że rozbicie dzielnicowe trwało tak długo. 

a) Książęta piastowscy nie potrafili porozumieć się z mieszkańcami swoich księstw. 
b) Możnowładcy korzystali z rozbicia dzielnicowego, gdyż przy słabych książętach odgrywali większą rolę.  
c) Urzędnicy korzystali z możliwości zrobienia kariery na licznych dworach książęcych. 
d) Urzędnicy nie chcieli być odpowiedzialni za cały kraj. 
e) Drobni książęta byli ze sobą skłóceni i toczyli między sobą wojny. 
 

TEMAT: Polska w XIII w. 

Wpisz podane przykłady towarów we właściwych rubrykach tabeli. 

Towary przywożone 
z Zachodu 

Towary sprzedawane 
przez mieszkańców Polski 

Towary przywożone  
ze Wschodu 

sukno, ryby morskie futra, drewno jedwab, przyprawy 

 

TEMAT: Dążenie do jedności państwa. 

Ustal, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe. Wstaw znak X w odpowiednim miejscu tabeli.  

 Prawda Fałsz 

Do bitwy pod Legnicą doszło za panowania księcia Henryka Pobożnego. +  

Proces jednoczenia ziem polskich został zapoczątkowany przez Piastów śląskich. +  

W okresie rozbicia dzielnicowego Kościół opowiadał się przeciw zjednoczeniu Polski.  + 

 
 

 
 

 

 


