
 Najlepsze życzenia z okazji Dnia Dziecka! 

 

Temat: Państwo Kazimierza Wielkiego/ str 184-192 

 
Przeczytaj: 

Po śmierci Władysława Łokietka królem został jego syn Kazimierz Wielki (przydomek nadano mu 

później). Kazimierz odziedziczył tylko Wielkopolskę i Małopolskę oraz konflikty z sąsiadami tj. 

Krzyżakami, Czechami i Niemcami. Kazimierz musiał unikać wojen aby wzmocnić kraj. Jak 

poradził sobie Kazimierz? 

Uzupełnij luki w notatce. Podręcznik str 184-192 

 

POLITYKA ZAGRANICZNA 

 

1. Wieczysty pokój w KALISZU w 1343r. z Krzyżakami 

a). Łokietek nie odzyskał Pomorza pomimo wojny z Krzyżakami w 1331r. i zwycięstwa 

pod …................................. . Podpisano rozejm tzn wojna miała być kontynuowana. 

b). Kazimierz chciał odzyskać PG pokojowo. 

   -Wytoczył Krzyżakom proces w …................................... . 

   -Kiedy to nie podziałało zawarł pokój w …..................... -Polska odzyskała …...................   

     i z. dobrzyńską 

2. Przyłączenie RUSI HALICKIEJ (zachodnia Ukraina) 

Przyłączona na mocy …............................... ostatniego władcy Rusi. 

 

3. Uzależnienie MAZOWSZA 

Książęta Mazowsza musieli uznać zwierzchnictwo króla …...................... . 

 

POLITYKA WEWNĘTRZNA- reformy Kazimierza 

 

1. jednolita …........................... tzw srebrne grosze 

2. nowe lokacje ….................... i wsi 

3. budowa …................. zamków i …................ obronnych 

4. statuty praw- zbiory …................. 

5. 1364r.-założenie Akademii …...................... 

6. 1364r. - zjazd monarchów w …........................ 

 



 

 

 

Temat: Unia z Litwą 1370r./ 194-198 
 

Uzupełnij luki w zeszycie. Książka str 194-198 

Zobacz film: https://gwo.pl/przyczyny-unii-polsko-litewskiej-p4408 

 
1. Dynastia Andegawenów 1370-1384r 

a). po śmierci Kazimierza- ostatniego z rodu ….................. , w Polsce rządził jego siostrzeniec 

król …........................ LUDWIK WĘGIERSKI, 

b). po jego śmierci jego kilkuletnia córka …............................. ANDEGAWEŃSKA. 

 

2. Jakie były przyczyny unii z Litwą? 

a). Litwa miała wrogów np. …......................, Krzyżaków i …................... 

b). Polska i Litwa miały wspólnego wroga tj …................... 

c). Litwa miała przyjąć …........................... 

d). wzrośnie siła i …..................... w Europie 

e). korzyści gospodarcze i prawne 

 

3. 1385r- umowa w KREWIE i unia z LITWĄ 1386r. czyli ZWIĄZEK PAŃSTW: 

a). Polska i Litwa stają się 1 PAŃSTWEM , królem …........................ 

b). Jagiełło poślubia …............... Andegaweńską tworząc DYNASTIĘ JAGIELLONÓW 

c). Wspólne: wrogowie, dynastia, religia chrześcijańska 

https://gwo.pl/przyczyny-unii-polsko-litewskiej-p4408


 

 

Zadanie: 

Narysuj w zeszycie mapę Polski i Litwy. 

Zaznacz: Krewo, Wilno (stolica Litwy) i zakreskuj Żmudź (ziemia którą Krzyżacy chcieli odebrać 

Litwie) i Ruś Halicką (ziemia przyłączona przez K. Wielkiego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 


