
 

 

 

 

      Klasa V b -środa,06.05.2020r. 

 

  Temat:Polska Kazimierza Wielkiego, polityka zagraniczna. 

 

1) Zapisz temat do zeszytu. 

2) Przeczytaj temat z podręcznika str. 190-191.Zwróć uwagę na sytuację Polski 

na arenie  międzynarodowej i stosunki z sąsiadami. 

3) Obejrzyj film, do którego podaję link 

https://www.youtube.com/watch?v=I-

kxk6BHNgs&feature=share&fbclid=IwAR1ebZZoqE3gCUYIkKi0sm-

zud4D9I2yHJDKpZqI53edm_wmadBU3_Mx9qM 

4) Zapisz notatkę do zeszytu. 

 

Kazimierz Wielki postanowił rozwiązać problemy z sąsiadami na drodze pokojowej 

a nie zbrojnej- drogą dyplomatyczną: 

• 1335r. Odbył się zjazd w Wyszehradzie na Węgrzech. Spotkali się władcy 

Polski, Czech, i Węgier. Król czeski Jan Luksemburski, za odszkodowanie w 

wysokości 20 tys. kop groszy praskich zrzekł się pretensji do tronu 

polskiego(dotąd bowiem po Wacławie III tytułował się królem Polski). 

• 1339r.Odbył się sąd papieski nad Krzyżakami w Warszawie. Po raz kolejny 

nakazano im zwrot Pomorza Gdańskiego i ziemi chełmińskiej. Wyroku nie 

wykonali ze względu na swoją przewagę militarną. 

• 1343r. Kazimierz Wielki zawarł pokój wieczysty z Krzyżakami. Do Polski 

powróciły Kujawy i ziemia dobrzyńska, jako „wieczysta jałmużna”. Król 

pozostawił sobie tytuł „pana i dziedzica Pomorza”. Skutek : przez 60 lat nie 

było wojen z Krzyżakami. 

• 1351r. Mazowsze złożyło hołd lenny Kazimierzowi Wielkiemu. 

• 1340-1349 Kazimierz opanował Ruś Halicką(Czerwoną) z Haliczem i 

Lwowem a następnie Wołyń i Podole. Skutek: przez Polskę zaczęły przebiegać 

ważne szlaki handlowe , zmienił się skład narodowościowy i religijny 

Królestwa Polskiego, ludność ruska Wyznawała prawosławie. 

• 1348r. Pokój w Namysłowie z Czechami. Kazimierz Wielki zrzekł się praw do 

Śląska. Skutek : utrata na  Śląska na wiele stuleci. 

 

    Polityka Kazimierza Wielkiego umocniła Polskę na arenie międzynarodowej, 

wyrazem tego był zjazd monarchów w Krakowie w 1364r. Zapanowania 

Kazimierza Wielkiego pojawił się termin Korona Królestwa Polskiego(miał on 

znaczenie ustrojowe i terytorialne ) Nastąpiło oddzielenie osoby króla od państwa, 

które utraciło swój patrymonialny charakter. Król już nie był właścicielem państwa 

ale tylko jego władcą. Nie mógł dzielić terytorium państwa. Jego obowiązkiem było 

odzyskanie utraconych obszarów. Termin Korona Królestwa Polskiego obejmował 

https://www.youtube.com/watch?v=I-kxk6BHNgs&feature=share&fbclid=IwAR1ebZZoqE3gCUYIkKi0sm-zud4D9I2yHJDKpZqI53edm_wmadBU3_Mx9qM
https://www.youtube.com/watch?v=I-kxk6BHNgs&feature=share&fbclid=IwAR1ebZZoqE3gCUYIkKi0sm-zud4D9I2yHJDKpZqI53edm_wmadBU3_Mx9qM
https://www.youtube.com/watch?v=I-kxk6BHNgs&feature=share&fbclid=IwAR1ebZZoqE3gCUYIkKi0sm-zud4D9I2yHJDKpZqI53edm_wmadBU3_Mx9qM


ziemie należące do monarchii Kazimierza Wielkiego jak i te, które znajdowały się 

poza nim:Pomorze i Śląsk. 

    Jeszcze za życia Władysława Łokietka , siostra Kazimierza Wielkiego-Elżbieta 

wyszła za mąż za króla Węgier -z dynastii Andegawenów- Karola Roberta. Za 

poparcie Andegawenów na arenie międzynarodowej ,Kazimierz Wielki ustanowił 

Andegawenów swoimi spadkobiercami na wypadek gdyby nie miał syna. Z tego 

powodu , po śmierci Kazimierza o w 1370r., królem Polski został Ludwik 

Andegaweński, król Węgier. Polskę i Węgry połączyła unia personalna czyli 

związek ,w którym jedynym czynnikiem łączącym oba kraje jest osoba władcy. 

 

 

    Zadania: 

1) Uzupełnij podane zdania. 

Kazimierz Wielki prowadził........................ politykę zagraniczną. W........roku zawarł 

pokój z Krzyżakami i odzyskał ziemię dobrzyńską i Kujawy. W latach 1340-1349 

przyłączył do Polski Ruś................ . Śląsk na mocy pokoju w.................. w …...r. 

pozostał pod zwierzchnictwem czeskim. W.........r., w Krakowie odbył się zjazd 

monarchów .. Szerokim echem w Europie odbiła się ….......................wyprawiona na 

cześć króla przez rajcę krakowskiego........................ . 

    2)Wyjaśnij, dlaczego potomni nadali Kazimierzowi przydomek „Wielki”? 

3) Wyjaśnij pojęcia:prawo składu i prawo przymusu drożnego. 

4) Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń. 

 

 

 

 

 

      Czwartek, 07.05.2020r. 

 

 

   Temat: Utrwalenie wiadomości o Kazimierzu Wielkim. 

 

1) Dokończ zdania: 

 a) Kazimierz Wielki był synem …............... …............. . 

 b) Kazimierz Wielki to ostatni władca z dynastii …..................... Kazimierz Wielki 

zmarł w …......r. 

c) Po śmierci Kazimierza III Wielkiego królem Polski 

został................... …........... . Pochodził on z dynastii.................................... 

  

 

2) Podaj daty i ułóż wydarzenia chronologicznie: 

     -założenie akademii w Krakowie 

     -Zawarcie pokoju z Krzyżakami w Kaliszu 

     -Zjazd w Wyszehradzie 

     -Pokój z Czechami w Namysłowie 



    -Sad papieski nad Krzyżakami w Warszawie 

3) Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe , wstaw P lub F 

a) na początku panowania Kazimierza Wielkiego Polska utrzymywała przyjazne 

stosunki tylko z państwem zakonu krzyżackiego....... 

          b)Kazimierz Wielki prowadził pokojowa politykę z sąsiadami...... 

          c)Utworzenie Akademii Krakowskiej przyczyniło się do usprawnienia 

funkcjonowania państwa polskiego....... 

d) Po śmierci Kazimierza Wielkiego władzę w Polsce przejął jego syn...... 

 

 

4) Wyjaśnij znaczenie powiedzenia: Kazimierz Wielki Zastał Polskę drewnianą, 

a zostawił murowana. 

5) Obejrzyj film, do którego podaję link 

https://www.youtube.com/watch?v=XpeLwfKwHFU&feature=share&fbclid=IwAR2

vZLU1vrk5PSA9jcINrXQRVSa78Zf_bpN1jJN_Py4duKBZPFKMsO0rYeQ 

Napisz krótką recenzję. 

https://www.youtube.com/watch?v=XpeLwfKwHFU&feature=share&fbclid=IwAR2vZLU1vrk5PSA9jcINrXQRVSa78Zf_bpN1jJN_Py4duKBZPFKMsO0rYeQ
https://www.youtube.com/watch?v=XpeLwfKwHFU&feature=share&fbclid=IwAR2vZLU1vrk5PSA9jcINrXQRVSa78Zf_bpN1jJN_Py4duKBZPFKMsO0rYeQ

