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HISTORIA klasa V od 27.04. do 30.04. 

 

 

Witam Was 

Nadal z powodów niezależnych od nas (epidemia) musimy przebywać w swoich 

domach, przed komputerami i materiałami przesyłanymi przez nauczycieli. Sytuacja 

jest ciężka dla Wszystkich i chcielibyśmy powrotu do „normalności”. Czekam na to                      

z niecierpliwością. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się w tych ciężkich chwilach. 

 

 

Temat z podręcznika - Zjednoczenie Polski podzielony na dwie jednostki 

lekcyjne. Próby zjednoczenia oraz Władysław łokietek. 

 

 

Temat: Pierwsze próby zjednoczenia Polski. (29.04.) 

 

 

Zagadnienia do lekcji: 

– koronacja i śmierć Przemysła II  

– panowanie Wacława II 

– rola arcybiskupów gnieźnieńskich i wspólnej diecezji w zjednoczeniu dzielnic 

polskich 

 

 

 

 



str. 2 
 

ZASTANÓW SIĘ: Na podstawie rysunków- ilustracji  powiedz jakie elementy życia 

codziennego sprawiały, że mieszkańcy ziem polskich, pomimo rozbicia dzielnicowego 

odczuwali jedność narodową? 

 

             

 

Proszę przeczytać podane treści: 

 

 

Leszek Czarny i Henryk Probus 

W końcu XIII wieku najmocniej do zjednoczenia Polski dążyły dwie dzielnice: 

Małopolska i Wielkopolska. Silniejsza okazała się Małopolska. To właśnie tam 

wyniesiono na tron krakowski księcia Leszka Czarnego. Leszek Czarny, dążąc do 

zjednoczenia Polski, oparł się na rycerstwie i mieszczaństwie. Nie spodobało się to 

możnym i wkrótce przeciw księciu wystąpiła zorganizowana opozycja możnowładców 

poparta przez duchownych. Najazdy książąt z sąsiednich dzielnic na Małopolskę 

przekreśliły ostatecznie plany zjednoczeniowe Leszka. Kolejną próbę zjednoczenia 

ziem polskich podjął książę śląski Henryk IV Probus. Udało mu się opanować znaczne 
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obszary Śląska i Małopolski. Snuł także plany koronacyjne, jednak w ich realizacji 

przeszkodziła mu śmierć. Spadkobiercą swym w Małopolsce wyznaczył księcia 

Przemysła II.  

 

Przemysł II   

Rządy Przemysła II w Krakowie nie trwały długo. Zaledwie rok po objęciu rządów 

utracił on Małopolskę. Wkrótce też zawarł układ z księciem pomorskim, na którego 

mocy w 1294 roku rozciągnął swe rządy na Pomorze Gdańskie. Odzyskał też władzę nad 

Małopolską. Podjął również starania o uzyskanie zgody papieskiej na koronację. Jego 

wysiłki poparło polskie duchowieństwo. W 1295 roku koronowano go na króla 

Polski. Rządy Przemysła II trwały zaledwie siedem miesięcy. Na początku 1296 

roku został on zamordowany z polecenia margrabiów brandenburskich.  

 

Wacław II 

Po śmierci Przemysła II władzę nad ziemiami polskimi próbowali zdobyć: król czeski 

Wacław II oraz Władysław Łokietek – przyrodni brat Leszka Czarnego. Po 

zjednoczeniu Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego Łokietek bezskutecznie starał się 

objąć rządy w Krakowie. Wkrótce przeciw księciu wystąpiła opozycja możnych, którzy 

na tron w Wielkopolsce powołali króla Czech. Opuszczony przez zwolenników 

Władysław był zmuszony początkowo ukrywać się przed wojskami czeskimi. Później 

uciekł za granicę. Władzę w państwie objął Wacław II. Ziemie polskie pod rządami 

Wacława II obejmowały: Małopolskę, Wielkopolskę, Pomorze Gdańskie oraz Śląsk.                          

W 1300 roku w katedrze gnieźnieńskiej Wacław koronował się na króla Polski. 

Monarcha, który stale przebywał w Pradze, rządził w Polsce za pośrednictwem 

oddanych sobie ludzi pochodzenia niemieckiego i czeskiego. Wprowadził nowy urząd 

– starosty, który miał pełnię władzy na powierzonym im terytorium. Stracili natomiast 

na znaczeniu kasztelani – miejscowi dostojnicy dzielnicowi. Polscy możni wrogo 

traktowali władcę, który najważniejsze urzędy w Polsce przekazał w ręce 

cudzoziemców. Wacław II zmarł w cztery lata po koronacji. Po śmierci króla rządy objął 

jego syn Wacław III, jednak jego panowanie trwało bardzo krótko, bowiem zaledwie 

rok później zginął z ręki skrytobójcy (1306 r.). 
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Proszę przepisać do zeszytu: 

 

 

Pytanie podsumowujące (odpowiedz ustnie) 

Ułóż, w formie rocznika, kalendarium wydarzeń związanych z próbami  

zjednoczenia ziem polskich na przełomie XIII i XIV w. 

 

 

Praca domowa 

Wykonaj zadanie (wypisz wyrazy- odszukaj je w rzędach pionowych lub 

poziomych). 

 

 


