
 

Od 04. 05 do 08.05 2020 

Historia  kl. V b 

 Nauczyciel: Grażyna Dryl 
 Dowiem się , kiedy powstał ważny akt dla  narodu  polskiego. 

1. Zagadnienie: Zgoda sejmu to sprawiła... czyli o Konstytucji 3 Maja  

 

1. Obejrzyj film O tym, jak 3 maja powstał naród wolny: 

https://www.youtube.com/watch?v=JdSrUov5tPw 

 2. Zobacz, kto jest kim na obrazie Jana Matejki Konstytucja 3 maja 

https://www.zamek-krolewski.pl/__data/assets/image/0006/82383/Jan-Matejko,-Konstytucja-3-

maja-1791.jpg 

https://www.zamek-krolewski.pl/__data/assets/pdf_file/0005/82382/Opis-obrazu-Konstytucja-3-

maja-z-zaznaczonymi-najwazniejszymi-postaciami.pdf 

https://learningapps.org/watch?v=p2vhfz5tt20 

 

3. Zapisz   w zeszycie do czego macie  prawo. 

https://www.zamek-krolewski.pl/__data/assets/pdf_file/0009/82368/Karta-pracy,-konstytucja,-kl.1-

3.pdf 

 Dla chętnych: Dopasuj osoby do stronnictw politycznych  

 https://learningapps.org/watch?v=p9k21dxnv20  

Zagadnienie: 2 Odbudowa Królestwa Polskiego 

 

 Dowiem  się o etapach  zjednoczenia Królestwa Polskiego. 

 

1. Obejrzyj filmik o etapach  jednoczenia się ziem polskich , w tym o rządach Władysława  

Łokietka 

 

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

 

2. Przeczytaj w  podręczniku temat: Odbudowa Królestwa Polskiego str. 186-  189.  

 

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

poniżej . 

 

 

 Notatka z tematu ( możesz  ją wydrukować  i wkleić do zeszytu lub  przepisać 

najbardziej  istotne  informacje). 

 

  

1. Przyczyny dążeń do zjednoczenia Polski 

a. niewielkie księstwa nie mogły sprostać zagrożeniom zewnętrznym 
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b. książęta dzielnicowi nie mogli zapewnić spokoju wewnętrznego 

c. ideę zjednoczenia wspierał Kościół - m.in. arcybiskup Jakub Świnka 

 

2. Pierwsze próby przywrócenia jedności: 

 

a) 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 

– 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. 

 

3. Koronacja Władysława I Łokietka 

a. po powrocie do Polski Władysław Łokietek zajął: 

– Małopolskę 

– ziemię sieradzko-łęczycką 

– Kujawy 

– Pomorze Gdańskie 

b. 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 

 

4. 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 

 

4.Wykonaj  następujące  zadania w zeszycie 

 

ZADANIE 1. Zastanów się, dlaczego poszczególnym grupom społecznym zależało na 

zjednoczeniu ziem polskich. Przeczytaj zdania z ramki. Wpisz do tabeli odpowiednie litery. 

A – rozbicie dzielnicowe utrudniało sprawne zarządzania diecezjami. 

B – wojny domowe utrudniały rozwój handlu i rzemiosła. 

C – wojny domowe niszczyły majątki ziemskie. 

D – rozwój wielkich majątków rycerskich, których nie ograniczały granice księstw. 

Mieszczanie  

https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1901-jakub-swinka
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1910-przemysl-ii
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1901-jakub-swinka
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1910-przemysl-ii
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1855-starosta
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1911-waclaw-ii
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2031-waclaw-iii
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1913-wladyslaw-i-lokietek
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2041-brandenburgia
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/1932-krzyzacy
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1913-wladyslaw-i-lokietek
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/1932-krzyzacy
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1913-wladyslaw-i-lokietek


Duchowni  

Rycerstwo  

ZADANIE 2. Na osi czasu umieść w kolejności chronologicznej najważniejsze wydarzenia z 

okresu jednoczenia ziem polskich: koronacja Władysława Łokietka, testament Bolesława 

Krzywoustego, koronacja Przemysła II, utrata Pomorza Gdańskiego. 

  

Forma sprawdzenia  notatki  oraz  ćwiczeń  na platformie. Wybrani 

uczniowie przeczytają  na ocenę. 

 

 Dla chętnych: Przedstaw konflikt Władysława  Łokietka z Krzyżakami. Określ, które   

ziemie Polska utraciła  na rzecz  państwa zakonnego- pisemnie 
 

 

 


