
HISTORIA klasa V od 04.05. do 08.05. 

 

Witam Was 

Przesyłam Wam kolejne treści z historii (kontynuacja tematu o Władysławie Łokietku 

oraz panowanie Kazimierza Wielkiego). Pozdrawiam Was. 

 

Temat :Władysław Łokietek i zjednoczenie Polski. (06.05.) 

 

Zagadnienia do lekcji: 

 przejęcie władzy przez Władysława Łokietka i jego koronacja 

 polityka Władysława Łokietka  

 konflikt Łokietka z Krzyżakami i bitwa pod Płowcami 

 

Proszę zapoznaj się z podanymi treściami 

https://www.edukator.pl/zjednoczenie-polski,4225.html oraz treściami 

przygotowanymi przez nauczyciela  (dla osób chętnych audycja: 

https://ninateka.pl/audio/wladyslaw-lokietek-na-historycznej-wokandzie  

 

 

Po śmierci Wacława II i jego syna Władysław Łokietek postanowił 

zjednoczyć kraj. Po kilku latach spędzonych za granicą był już innym 

człowiekiem- mądrym i doświadczonym. 

Po powrocie do kraju księcia poparł lud oraz rycerstwo małopolskie. Jeszcze za 

czasów Wacława II Łokietek opanował ziemię sandomierską. Natomiast niedługo po 

śmierci obydwu Wacławów zajął Małopolskę i objął zwierzchnictwo nad Pomorzem 

Gdańskim. Wkrótce Pomorze Gdańskie zajęły wojska brandenburskie. Jedynym 

punktem oporu pozostał Gdańsk. O pomoc w obronie miasta Łokietek zwrócił się do 

Krzyżaków, którzy złamali zawarty wcześniej z Łokietkiem układ. Zapłacili 

Brandenburczykom za odstąpienie od miasta i zajęli je. Następnie wojska krzyżackie 

opanowały całe Pomorze Gdańskie. 

https://www.edukator.pl/zjednoczenie-polski,4225.html
https://ninateka.pl/audio/wladyslaw-lokietek-na-historycznej-wokandzie


Starania  Władysława Łokietka  o koronę 

Kilka lat później bunt przeciw Łokietkowi podnieśli mieszczanie krakowscy poparci 

przez możnych świeckich i duchownych. Na jego czele stał wójt krakowski Albert. 

Łokietek blisko rok oblegał miasto, które w końcu poddało się. Przywódców buntu 

ukarał śmiercią, ograniczył samorząd miasta oraz zniósł dziedziczny urząd wójta. 

Językiem urzędowym uczynił, zamiast niemieckiego, łacinę. Nie umniejszył jednak 

przywilejów handlowych grodu. Opanowawszy sytuację, Władysław rozpoczął 

uwieńczone sukcesem starania o przyłączenie do Polski Wielkopolski. Pomogło mu w 

tym rycerstwo, niechętne rządom Piastów śląskich w Wielkopolsce. Zjednoczywszy pod 

swoją władzą znaczny obszar ziem polskich, Władysław rozpoczął starania o uzyskanie 

zgody papieskiej na koronację. Miał poparcie możnowładztwa polskiego.  

W 1320 roku w katedrze wawelskiej odbyła się koronacja Władysława 

Łokietka na króla Polski. Od tego czasu Wawel stał się miejscem koronacji 

kolejnych królów polskich. Koronację Łokietka uważa się za koniec okresu 

rozbicia dzielnicowego w Polsce, mimo że zjednoczona została jedynie 

część polskich ziem. 

Konflikt polsko-krzyżacki    

Tuż po koronacji Łokietek zajął się Pomorzem Gdańskim zajętym przez Krzyżaków. 

Wystosował w tym celu skargę do papieża. Na sądzie papieskim w Inowrocławiu 

Krzyżacy zostali zmuszeni do zwrotu Polsce zagarniętych terytoriów oraz do zapłacenia 

odszkodowania. Na skutek apelacji złożonej przez Krzyżaków do papieża 

werdykt sądu nie wszedł w życie. W tej sytuacji w 1326 roku Łokietek 

rozpoczął działania wojenne przeciw zakonowi. Uzyskał poparcie Węgrów 

i Litwinów. W trakcie wojny w 1331 roku pod Płowcami doszło do 

niezwykle krwawej bitwy zakończonej zwycięstwem Łokietka.                                     

W następnych latach król nie potrafił skutecznie przeciwstawić się 

naporowi krzyżackiemu. Nie udało mu się odzyskać utraconych wcześniej 

ziem. Na rzecz Krzyżaków Polska straciła także Kujawy. Władysław 

Łokietek zmarł w 1333 roku.  

Oto co pisał o królu Władysławie Łokietku żyjący w XV wieku Jan Długosz, 

historyk polski, dyplomata i duchowny, autor Roczników, czyli Kronik 

sławnego Królestwa Polskiego: 

Wyróżniał się król szczególnymi cnotami, które zasługują na podziw nawet u zwykłych ludzi, a to: 

pokorą, łagodnością i cierpliwością, udzielając łatwo dostępu do siebie; ani w zachowaniu, ani                         

w słowach nie był wobec nikogo wyniosły lub przykry; wobec wrogów i tych, co go skrzywdzili, 

zachowywał się tak, że skazani rozumieli jego postępowanie. […] Panował dwanaście lat, jeden 

miesiąc i szesnaście dni. Mąż to był odważny w słowach i czynach. Należy go oceniać nie podług 

wyglądu fizycznego, którego mu poskąpiła natura, ale wedle odwagi, która tkwiła w wątłym, lecz 

czerstwym ciele. Mąż to był od młodości aż do podeszłego wieku silny duchem i czynem. Gdyby go ktoś 

chciał ocenić po wyglądzie fizycznym, nie znalazłby w nim postawy godnej choćby rycerza. Ale drobne 

ciało uszlachetniał odważny duch, uszlachetniając drobną postać o nader wątłych siłach. 



 

 

 

PROSZĘ ZAPISAĆ DO ZESZYTU 

 

 

Praca domowa 

Wymień największe sukcesy i porażki Władysława Łokietka  

(pracę proszę odesłać do 13.05.) 

 

 



Temat: Panowanie Kazimierza Wielkiego- polityka zagraniczna. (08.05.) 

 

Zagadnienia do lekcji: 

– polityka dyplomacji Kazimierza Wielkiego 

– pokój z zakonem krzyżackim w Kaliszu 

– przyłączenie nowych ziem do państwa polskiego 

 

Proszę zastanów się (przypomnij sobie informacje z poprzednich lekcji) : 

 

 

 

Proszę zapoznaj się z podanymi treściami oraz materiałem filmowym 

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

Kazimierz Wielki i Jego Czasy (Film Edukacyjny) Część 1 

 

 

 

Polska miała wielu wybitnych władców, ale przydomek Wielki otrzymał tylko jeden                     

z nich- Kazimierz, syn i następca Władysława Łokietka. Kazimierz został koronowany 

na króla w 1333 roku. Objął rządy w czasie trudnym dla Polski . w granicach naszego 

państwa znajdowały się tylko Wielkopolska i Małopolska. Ważne historyczne dzielnice 

albo nie uznały zwierzchności Królestwa Polskiego (Mazowsze, Śląsk), albo zostały 

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


zagarnięte przez sąsiadów (Pomorze Gdańskie, Kujawy, ziemie: chełmińska                            

i dobrzyńska). Wiele problemów nastręczały też roszczenia panującego w Czechach 

Jana Luksemburskiego, który uważał się za spadkobiercę Wacława II i nadal używał 

tytułu króla Polski. Jedynym sojusznikiem było Królestwo Węgierskie. Państwem tym 

władał szwagier króla- Karol Robert, żonaty z siostrą Kazimierza, Elżbietą 

Łokietkówną. 

Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego 

Kazimierz wiedział, że Polska jest zbyt słaba, by odbić zagrabione ziemie. Dlatego 

szukała porozumienia  z sąsiadami. Od króla Czech odkupił roszczenia do korony 

polskiej, jednak zrzekł się na jego korzyść praw do Śląska. Władca rozpoczął też trudne 

rozmowy z Krzyżakami, zabiegając o zwrot zagarniętych ziem. Na mocy wieczystego 

pokoju w Kaliszu, zawartego w 1343 roku z zakonem, Krzyżacy zatrzymali Pomorze 

Gdańskie i ziemię chełmińską. Polska odzyskała natomiast ziemię dobrzyńską                               

i Kujawy. Aby zrównoważyć utratę Śląska i pomorza Gdańskiego, Kazimierz 

podejmował wyprawy na Ruś Halicką- czego skutkiem było przyłączenie tych ziem do 

polski. W granicach naszego państwa znalazły się: Przemyśl, Lwów i Halicz- bogate 

ośrodki leżące na szlaku handlowym prowadzącym z Morza Bałtyckiego nad Morze 

Czarne. Ważnym osiągnięciem było też uzależnienie od Polski Mazowsza. Sukcesy te 

sprawiły, że Polska stała się państwem średniej wielkości. Wzrosło również znaczenie 

naszego kraju w Europie.  

 

 

 

 

 

 

 



Proszę przepisz do zeszytu 

 

 

 

Zadanie podsumowujące 

(polecenia wykonaj ustnie) 

 

Zastanów się : 

a) jak wyglądały granice Polski na początku panowania Kazimierza Wielkiego. 

b)  Które ziemie zostały przyłączone przez Kazimierza Wielkiego do Polski.  

c) Poniżej przedstawiono kilka opinii, które mogły być wyrażane na dworach 

sąsiednich państw. Przyporządkuj je do właściwych krajów.  

 



A.  Nasz kraj uzależnił od siebie najbogatszą dzielnicę Piastów, ale nasz król, Jan 

Luksemburski, zrzekł się prawa do tytułu króla Polski.  

B.  Mamy przyjazne relacje. Być może w razie bezpotomnej śmierci swojego wuja 

nasz władca obejmie tron w Polsce. 

C.  Nasz relacje są zdecydowanie lepsze niż za panowania ojca króla Polski, ale 

wciąż pozostawiają wiele do życzenia. Warunki pokoju kaliskiego zapewne nie 

usatysfakcjonowały Polaków.  

D.  Z niepokojem obserwujemy politykę naszego zachodniego sąsiada. Po 

podboju Rusi Halickiej przez Polskę granica naszego księstwa z Królestwem 

Polskim znacznie się wydłużyła. 


