
HISTORIA klasa V od 11.05. do 15.05. 

 

Witam Was 

Przesyłam Wam kolejne treści z historii do przeanalizowania. Pozdrawiam Was serdecznie. 

 

Temat :Kazimierz Wielki- reformator i budowniczy. (13.05.) 

 

Zagadnienia do lekcji: 

– reformy Kazimierza Wielkiego 

– umocnienie granic państwa 

– utworzenie Akademii Krakowskiej  

 

Proszę zapoznaj się z podanymi treściami oraz informacjami z podręcznika ze strony 204-205 

 

 

 



KAZIMIERZ WIELKI: 

    

Król powiększył znacznie terytorium kraju, ale do historii przeszedł nie jako wojownik, lecz jako dobry gospodarz. Za jego 

panowania w państwie ustanowiono nowe prawa. Kazimierz Wielki zaprowadził w Królestwie porządek. Wydał wojnę bandom 

rabusiów, którzy napadali na kupców, a przez to utrudniali handel. Król wiedział, że silne państwo można zbudować tylko                      

w oparciu o dobrobyt swych poddanych. Nadawał więc przywileje,zakładał liczne miasta i wsie. Dbał o rozwój handlu i rzemiosła. 

Aby zwiększyć obronność państwa, król Kazimierz zbudował prawie 50 zamków obronnych, a 30 miast kazał otoczyć murami 

obronnymi. Wzniósł także wiele kościołów i ratuszy miejskich. Nic więc dziwnego, że o rządach Kazimierza Wielkiego mówiono, 

że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną.  

Kronikarz Jan Długosz napisał, że: „On pierwszy nadał prawa Polakom i zasłużył sobie na to wielkie i czcigodne imię prawodawcy […], 

albowiem król Kazimierz za każde bezprawie wymierzał karę, w czym się szlachcie wydawał przykrym i nie mógł się uchronić od jej 

szemrania; jakoż z przyczyny tej urazy od szlachty i rycerstwa nazywany był królem chłopów”. 

 

 

 

 

 

 



 

Jakie były najważniejsze osiągnięcia Kazimierza Wielkiego? 

 



 

 



 

Wykonaj podane zadania (ustnie) 

 



Proszę przepisać do zeszytu: 

 Kazimierz Wielki prowadził mądrą politykę zawierania sojuszy    i organizowania zjazdów, na których rozwiązywano 

sporne kwestie międzypaństwowe. W ten sposób Polska odzyskała od Krzyżaków Kujawy                   i ziemię dobrzyńską.  

 Kazimierz Wielki przyłączył do Korony Królestwa Polskiego ziemie ruskie. 

 Król Kazimierz wprowadził wiele istotnych zmian w gospodarce, kulturze, polityce, prawie i obronności państwa, starając 

się zapewnić Polsce pomyślność i dobrobyt.  

 W 1364 r. król ufundował Akademię Krakowską. 

 Państwo Kazimierza Wielkiego stało się monarchią stanową. Stany tworzyli: szlachta, mieszczanie, duchowieństwo i 

chłopi. 

 

PRACA DOMOWA (odpowiedź odeślij do nauczyciela- do 20.05.) 

 

 



Temat: Zjazd monarchów w Krakowie- uczta u Wierzynka. (15.05.) 

Zagadnienia do lekcji: 

– zjazd monarchów w Krakowie – uczta u Wierzynka 

 

Proszę zapoznaj się z podanymi treściami oraz informacjami z podręcznika ze strony 206 

Za panowania króla Kazimierza miały miejsce dwa ważne wydarzenia. Pierwszym było utworzenie akademii krakowskiej, która 

miała kształcić urzędników państwowych, drugim zaś był wielki zjazd władców europejskich, którzy przybyli do Krakowa na 

zaproszenie króla Polski. Po rozmowach odbyła się wielka uczta. Wydał ją krakowski mieszczanin Mikołaj Wierzynek, który 

wspaniałością podarków dla gości, a także wykwintnością przygotowanych dla nich rozrywek i potraw wprost olśnił zagranicznych 

monarchów. Po uczcie odbył się turniej rycerski. Dla króla Kazimierza zjazd krakowski był wielkim triumfem politycznym. 

Ukazywał on polskiego władcę jako wybitnego dyplomatę, który rozsądza spory pomiędzy monarchami, a Polskę jako silny kraj. 

Ucztę tak opisali kronikarze: chcąc więc okazać chwałę swojego Królestwa […], [Kazimierz] wydał w mieście Krakowie wielką 

ucztę […]. Jaka była wesołość na tej uczcie, jaka wspaniałość, sława i obfitość, opisać niepodobna, chyba powiedzieć tylko, że 

wszystkim dawano więcej niż sami sobie życzyli. 

Zjazd monarchów w Krakowie, odbył się w 1364 roku. Przybyli wtedy na zaproszenie Kazimierza Wielkiego liczni władcy 

europejscy, by porozumieć się w sprawach politycznych. Byli wśród nich między innymi władcy: Niemiec, Danii, Czech, a nawet 

Cypru. 

 



Polecenie – odpowiedz ustnie 

Na podstawie obrazu opowiedz, jaki nastrój panuje na uczcie. Gdzie malarz umieścił na swoim obrazie władców.                                              

Po czym można ich poznać? 

 

 

Bronisław Abramowicz, „Uczta u Wierzynka”, (1876 rok), olej/płótno; wymiary: 157 x 315 cm / Źródło: Muzeum Narodowe w Krakowie 


