
Historia :klasa V

Praca domowa: 
Przeczytaj uważnie treść notatki. Przepisz do zeszytu temat oraz punkty (wytłuszczonym 
drukiem). Pod  tematem podane są linki do prezentacji multimedialnej. Jeśli jest taka 
możliwość proszę skopiował (lub wpisać jeśli nie chce się otwierać) i obejrzeć. Pod drugim 
tematem są 2 kolorowanki średniowiecznej wsi- jest to zadanie dla chętnych możesz 
pokolorować lub na ich podstawie sam narysować wysłać mi  na adres 
sp17soswpt@gmail.com lub wyślij na Messenger. 
Pozdrawiam Jolanta Krawczyk
 https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,historia-lekcja-4-11052020,47793328
https://epodreczniki.pl/a/polityka-zagraniczna-kazimierza-wielkiego/DTjDpPDKB
https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/D6NntkdI8
https://www.youtube.com/watch?v=vwcrf_vq77U

LEKCJA 1i 2 (18.05.2020r)
 Temat: Odbudowa Królestwa Polskiego

1. Zwolennicy zjednoczenia.
2. Przemysł II królem Polski.
3. Koronacja Wacława II na króla polskiego.
4. Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka.
5. Konflikt Polski z Krzyżakami.

Zwolennicy zjednoczenia
a. niewielkie księstwa nie mogły sprostać zagrożeniom zewnętrznym
b. książęta dzielnicowi nie mogli zapewnić spokoju wewnętrznego
c. ideę zjednoczenia wspierał Kościół - m.in. arcybiskup Jakub Świnka
     Pierwsze próby przywrócenia jedności:
a. w pierwszej połowie XIII w. część dzielnic połączył Henryk II Pobożny
a. w 1241 r. poległ w bitwie z Mongołami pod Legnicą
b. w drugiej połowie XIII w. działał władca Wielkopolski – Przemysł II
– przejął władzę na Pomorzu Gdańskim
– w 1295 r. arcybiskup Jakub Świnka koronował go w Gnieźnie
– w 1296 r. Przemysł II został zamordowany w Rogoźnie
 Walka o władzę w Polsce po śmierci Przemysła II 
a. książę brzesko-kujawski Władysław Łokietek 
– opanował m.in. Wielkopolskę i Pomrze Gdańskie
– został zmuszony do ucieczki przez Wacława II
b. król czeski Wacław II
– opanował Małopolskę
– odebrał Łokietkowi Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie
– w 1300 r. koronował się w Gnieźnie na króla Polski
– w jego imieniu władzę sprawowali starostowie
– Wacław II zmarł w 1305 r., a jego następca ( Wacław III) w 1306 r.
  Koronacja Władysława I Łokietka
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a. po powrocie do Polski Władysław Łokietek zajął:
– Małopolskę
– ziemię sieradzko-łęczycką
– Kujawy
– Pomorze Gdańskie
b. utrata Pomorza Gdańskiego przez Władysława Łokietka
– Pomorze Gdańskie zostało zaatakowane przez Brandenburczyków
– Władysław Łokietek musiał poprosić o pomoc Krzyżaków
– Krzyżacy w 1309 r. zajęli Pomorze Gdańskie
c. w 1314 r. Władysław Łokietek opanował Wielkopolskę
d. Władysław I Łokietek koronował się w 1320 r. w Krakowie
Wojny z Krzyżakami
a. Krzyżacy nie zwrócili Pomorza Gdańskiego, mimo wyroku sądu papieskiego
b. w 1329 r. Krzyżacy zajęli ziemię dobrzyńską
c. wojna z zakonem krzyżackim w 1331 r.
– oddziały krzyżackie zaatakowały Wielkopolskę
– od południa zaatakowali Polskę wspierający Krzyżaków Czesi
– wojska polskie pokonały Krzyżaków pod Płowcami – 1331 r.
– w 1333 r. Krzyżacy zajęli Kujawy
– w 1333 r. zmarł Władysław I Łokietek

LEKCJA 2 (20.05.2020r)

 Temat: Polska Kazimierza Wielkiego.

1. Problemy Polski po przejęciu władzy przez Kazimierza 
Wielkiego.

2. Pokój z Czechami i Krzyżakami.
3. Działania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie gospodarki, 

obronności, prawodawstwa.
4. Utworzenie Akademii Krakowskiej.

Początki rządów Kazimierza Wielkiego (1333-1370)
a. Kazimierz Wielki koronował się w 1333 r. w Krakowie
b. sytuacja polityczna Polski
– trwał spór z zakonem krzyżackim o Pomorze Gdańskie
– od zachodu nadal zagrażała Polsce Brandenburgia
– król czeski Jan Luksemburski domagał się korony polskiej
– władzę Jana Luksemburskiego uznała część księstw śląskich
– dobre stosunki łączyły Polskę z Węgrami
 Sukcesy Kazimierza Wielkiego w dziedzinie; gospodarki, obronności, prawodawstwa.
a. zawarł porozumienie z Janem Luksemburskim
– Jan Luksemburski zrezygnował z korony polskiej
– Kazimierz Wielki uznał zajęcie Śląska przez Czechów
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b. w 1343 r. Kazimierz Wielki zawarł z Krzyżakami pokój w Kaliszu
– Krzyżacy zachowali Pomorze Gdańskie
– Kazimierz Wielki odzyskał Kujawy i ziemię dobrzyńską
c. Kazimierz Wielki przyłączył do Polski Ruś Halicką
d. zwierzchnictwo króla uznali książęta mazowieccy
e. w 1364 r. w Krakowie odbył się zjazd monarchów
Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego
a. nakazał opracowanie zbiorów przepisów prawnych– statuty
b. uregulował zasady wydobycia i sprzedaży soli
c. miastom nadawał przywileje handlowe
d. sprowadzał do Polski Żydów i osadników niemieckich
e. nakazał budowę sieci zamków i murów obronnych wokół miast
 W 1364 r. założył Akademię Krakowską

Zadanie

     1. Napisz w którym roku Kazimierz Wielki został koronowany na króla Polski
Odp..................................................................

2. Wymieć co najmniej 3 działania  Kazimierza Wielkiego podczas jego 
panowania.
-.................................................................................................................

- …...........................................................................................................

-...............................................................................................................

- …..........................................................................................................

https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2040-akademia-krakowska-uniwersytet-jagiellonski
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2075-statuty-kazimierza-iii-wielkiego-statuty-wislicko-piotrkowskie
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2017-kazimierz-iii-wielki
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2054-pokoj-kaliski



