Poniedziałek 11 maja

Temat: Utrwalenie wiadomości o Kazimierzu Wielkim.
1) Dokończ zdania:
a) Kazimierz Wielki był synem …............... …............. .
b) Kazimierz Wielki to ostatni władca z dynastii …..................... Kazimierz Wielki
zmarł w …......r.
c) Po śmierci Kazimierza III Wielkiego królem Polski
został................... …........... . Pochodził on z dynastii....................................
2) Podaj daty i ułóż wydarzenia chronologicznie:
-założenie akademii w Krakowie
-Zawarcie pokoju z Krzyżakami w Kaliszu
-Zjazd w Wyszehradzie
-Pokój z Czechami w Namysłowie
-Sad papieski nad Krzyżakami w Warszawie
3) Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe , wstaw P lub F
a) na początku panowania Kazimierza Wielkiego Polska utrzymywała przyjazne
stosunki tylko z państwem zakonu krzyżackiego.......
b)Kazimierz Wielki prowadził pokojowa politykę z sąsiadami......
c)Utworzenie Akademii Krakowskiej przyczyniło się do usprawnienia
funkcjonowania państwa polskiego.......
d) Po śmierci Kazimierza Wielkiego władzę w Polsce przejął jego syn......
4) Wyjaśnij znaczenie powiedzenia: Kazimierz Wielki Zastał Polskę drewnianą,

a zostawił murowana.
5) Obejrzyj film, do którego podaję link
https://www.youtube.com/watch?v=XpeLwfKwHFU&feature=share&fbclid=IwAR2
vZLU1vrk5PSA9jcINrXQRVSa78Zf_bpN1jJN_Py4duKBZPFKMsO0rYeQ
Napisz krótką recenzję.

Wtorek 12 maja
Temat:Polska w unii z Węgrami i Litwę.

1.Zapisz temat do zeszytu.
2.Przeczytaj temat z podręcznika str. 195-198.
3. zapisz notatkę do zeszytu.
1)Polska pod panowaniem Ludwika Węgierskiego(Andegaweńskiego).

•
•

Śmierć Kazimierza Wielkiego w 1370 r.-wygaśnięcie dynastii Piastów.
Na tronie polskim zasiadł Ludwik Węgierski(okres unii personalnej między Polską a
Węgrami).
• Ludwik miał dwie córki: starsza Maria i młodsza Jadwiga, chciał, aby jedna z nich
przejęła tron w Polsce po jego śmierci(prawo nakazywało,aby był to potomek
męski).
• 1374 Ludwik Węgierski wydał przywilej w Koszycach obniżono podatek radlny (od
łana chłopskiego) z12gr. na 2gr. Możnowładcy wyrazili zgodę na koronację jednej z
córek(zmiana prawa).
• Po śmierci Ludwika w 1382r. Na króla wybrano Jadwigę.
• 1384r.- koronacja 10-letniej Jadwigi na króla Polski. Rządy w jej imieniu sprawowali
panowie małopolscy,szukali jej męża, miał być nim Jagiełło,książę pogańskiej Litwy.
Zadanie:Przeczytaj uważnie podpunkt z podręcznika , pt”Wschodni sąsiad- Litwa” i
odpowiedz na pytanie ,Dlaczego Krzyżacy najeżdżali na państwo litewskie w XIV
w.?..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................
patrz mapa str. 196-poszukaj Litwy, jej stalicy Wilna, Żmudzi, która oddzielała
Państwo Krzyżackie od Państwa Kawalerów Mieczowych w Inflantach (w 1237r.
Obydwa zakony połączyły się).
Zapamiętaj : Litwa była ostatnim państwem pogańskim w Europie, najeżdżanym
przez Krzyżaków. Krzyżacy zagrażali Polsce i Litwie.
2) Zawarcie unii polsko - litewskiej w Krewie.
1385r.-unia w Krewie(personalna)
postanowienia:
• książę litewski Jagiełło ma poślubić Jadwigę Andegaweńską- króla Polski
• warunkiem zawarcia małżeństwa był chrzest Jagiełły i całej Litw
W 1386r.-Odbyła się koronacja Władysława Jagiełły.
3) Jadwiga i Władysław dali początek nowej dynastii , panującej w Polsce i na
Litwie- Jagiellonów(1386-1572).
4) Znaczenie Jadwigi Andegaweńskiej:
• Odzyskanie Rusi Halickiej
• odnowiła Akademie Krakowską(patrz, podręcznik. Str.197)
• zmarła bezdzietnie w1399r.

Zadania:1 Przeczytaj podpunkt:'' Konsekwencje unii w Krewie'' i wypisz skutki unii w
Krewie dla Polski i dla Litwy.
2 Poniżej zostały przedstawione przyczyny zawarcia unii w Krewie. Określ te, które
skłoniły stronę polską i te , które skłoniły stronę litewską, a które oba państwa. Oznacz je P,
L, P i L.
-Najazdy pod pretekstem chrystianizacji
-chęć odzyskania Pomorza Gdańskiego

-zagrożenie ze strony Krzyżaków
-dążenie do przyjęcia chrztu
-chęć wydania za mąż władczyni

