
 

 

Od 11. 05 do 15.05 2020 

Historia  kl. V  

 Nauczyciel: Grażyna Dryl 
 

1-2 Zagadnienie: Polska Kazimierza Wielkiego 

Dowiem się,  dlaczego ostatni władca z dynastii piastowskiej zapisał się w historii jako 

wybitny władca i dobry gospodarz. 

1. Obejrzyj podane  niżej  filmiki o  czasach Kazimierza Wielkiego 

https://www.youtube.com/watch?v=vwcrf_vq77U 

https://www.youtube.com/watch?v=XpeLwfKwHFU 

Kazimierz Wielki i jego  czasy. 

https://www.youtube.com/watch?v=I-kxk6BHNgs 

 Wizerunek Kazimierza Wielkiego 

https://historia.org.pl/2018/02/10/jak-wygladal-kazimierz-wielki-w-poszukiwaniu-wizerunku-

polskiego-krola/ 

2.  Przeczytaj   temat z podręcznika:  Polska  Kazimierza Wielkiego.   Od str.  190  do 1194 . 

Możesz skorzystać z podręcznika ze  wsipnetu. 

 

   3. Sporządź notatkę  z tematu, możesz skorzystać  z informacji  zamieszczonych  

poniżej . Wydrukuj je, przepisz lub wklej  do zeszytu. 

 

Król Kazimierz III jest jedynym władcą w dziejach Polski obdarzonym przydomkiem 

“Wielki”. Uzasadniają to jego dokonania w zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej. 

Kazimierz Wielki odziedziczył po swoim ojcu, Władysławie Łokietku, kraj zjednoczony po 

rozbiciu dzielnicowym, ale słaby i skłócony z większością sąsiadów. W okresie swego 

panowania Kazimierz III nie tylko powiększył Polskę ponad dwukrotnie, ale też zakończył 

lub czasowo załagodził większość konfliktów z innymi państwami. 

 

 

Polska pod panowaniem Kazimierza Wielkiego 

 

1. 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 

https://www.youtube.com/watch?v=vwcrf_vq77U
https://www.youtube.com/watch?v=XpeLwfKwHFU
https://www.youtube.com/watch?v=I-kxk6BHNgs
https://historia.org.pl/2018/02/10/jak-wygladal-kazimierz-wielki-w-poszukiwaniu-wizerunku-polskiego-krola/
https://historia.org.pl/2018/02/10/jak-wygladal-kazimierz-wielki-w-poszukiwaniu-wizerunku-polskiego-krola/
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2017-kazimierz-iii-wielki
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2017-kazimierz-iii-wielki
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/1932-krzyzacy
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2041-brandenburgia
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2008-jan-luksemburski


 

 

2. Sukcesy dyplomatyczne Kazimierza Wielkiego 

a. zawarł porozumienie z Janem Luksemburskim 

– Jan Luksemburski zrezygnował z korony polskiej 

– Kazimierz Wielki uznał zajęcie Śląska przez Czechów  

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 

 

 

3. 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 

 

4. W 1364 r. założył Akademię Krakowską 

 

 

 4. Obejrzyj  prezentacje o Kazimierzu Wielkim 

Kazimierz Wielki - ostatni Piast na tronie Polski. Reformy i dokonania 

 http://www.scholaris.pl/frontend,4,87636.html 

Praca domowa w zeszycie : Zapisz reformy oraz główne  dokonania Kazimierza Wielkiego. 

 Sprawdzenie na zoomie. 

 Dla chętnych: Sformułuj co  najmniej trzy  argumenty, by uzasadnić nadanie  Kazimierzowi  

przydomka „ Wielki”. Zapisz argumenty w zeszycie. 

. 

 

https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2017-kazimierz-iii-wielki
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2008-jan-luksemburski
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2054-pokoj-kaliski
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2017-kazimierz-iii-wielki
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2075-statuty-kazimierza-iii-wielkiego-statuty-wislicko-piotrkowskie
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/2327-przywilej
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2040-akademia-krakowska-uniwersytet-jagiellonski
http://www.scholaris.pl/frontend,4,87636.html

