
 

 

        Klasa V A 

poniedziałek 27 kwietnia                                                                                                                                                                 

      Temat I: Społeczeństwo i gospodarka Polski dzielnicowej.   

 

   Zapisz temat lekcji do zeszytu(pamiętaj o dacie na marginesie) 

   Przeczytaj temat z podręcznika i odpowiedz na postawione pytania w zeszycie . 

1)Od kiedy polscy książęta dzielnicowi zaczęli prowadzić akcję osadniczą i 

dlaczego? 

2)Wyjaśnij podane pojęcia:lokacja, trójpolówka, zasadźca, wolnizna, sołtys, ława 

wiejska, przywilej, ulicówka. 

3)Przedstaw w punktach, proces lokacji miasta na prawie niemieckim . 

4)Wypisz stany społeczne , które wykształciły się w Polsce dzielnicowej, krótko je 

opisz. 

    Zapisz notatkę do zeszytu: 

   Czasy rozbicia dzielnicowego Polski to również czasy rozwoju gospodarczego 

Polski. Wieś rozwijała się dzięki kolonizacji. Postęp w rolnictwie polegał na 

wprowadzeniu trójpolówki, nowych narzędzi np. żelazny pług, kosa, czy młyn 

wodny. Książęta dokonywali lokacji(zakładania) miast. Organizacja polskich 

miast opierała się na wzorcach niemieckich . Wraz z napływem osadników z 

Niemiec i Niderlandów(chłopów, kupców i rzemieślników) nastąpił rozwój 

handlu i rzemiosła. Jedne z pierwszych lokacji w Polsce odbyły się Środzie 

Śląskiej-1220r. oraz w Chełmie w 1233r. Stały się one wzorem dla założycieli 

kolejnych miast polskich lokowanych w/g przepisów obowiązujących w miastach 

niemieckich: Lubece lub Magdeburgu. Były to miasta na prawie lubeckim lub 

magdeburskim. Zwróć uwagę na ilustrację- str. 184- Dawny Kraków. 

 

   Zadania: 

 

 1)Uporządkuj chronologicznie etapy lokacji wsi na prawie niemieckim: 

    Płacenie czynszu i składanie danin właścicielowi wsi, np. księciu. 

    Zawarcie umowy pomiędzy zasadźcą a panem feudalnym. 

    Korzystanie z okresu wolnizny. 

    Tworzenie osiedla zgodnie z określonym planem, przyznawanie ziemi,     

powoływanie ławy wiejskiej 

 

2) Dokończ podane zdania:                                                                             
   Okres, w którym chłopi zwolnieni byli od płacenia czynszu to......................... 

    Zostawał nim zasadźca we wsi........................... 

    Sąd wiejski to …............... …............. 

     Człowiek kierujący lokacją wsi to............................ 

     Sposób uprawy roli to................................. 

  Świadczenia w naturze na rzecz pana to...................... 

 Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń. 



Uwaga wszyscy pracują i wykonują zadania , osoby wskazane przysyłają prace 

na mój adres meilowy 

  

Temat II Odbudowa Królestwa Polskiego 

Wtorek 28 kwietnia 

1. Zapisz temat do zeszytu, pamiętaj o dacie na marginesie. 

2. Na początek wykonaj dwa zadania: 

• Oceń prawdziwość każdego zdania, stawiając duże P jeśli zdanie 

jest prawdziwe lub F jeśli jest fałszywe. 

Zasada senioratu obowiązywała aż do czasu zjednoczenia ziem polskich. 

Rozbicie dzielnicowe spowodowało osłabienie Polski, która była 

najeżdżana przez sąsiadów. 

Najazd Mongołów stał się przyczyną sprowadzenia Krzyżaków do Polski. 

Konrad Mazowiecki sprowadził krzyżaków na ziemie polskie w 1226 r. 

• Dokończ zdania: 

Mongołowie najechali na ziemie polskie w ….................. wieku. 

Walczyli z Polakami pod ….......................................... 

Bitwa ta rozegrała się w roku …............................................. 

Polski Książę, który tam zginął nazywał się …................................. 

3. Przeczytaj uważnie temat lekcji oraz wszystkie podpisy pod 

ilustracjami. Zwróć uwagę na mapkę (str. 186). 

4. Zapisz notatkę do zeszytu. 

• Rozbicie dzielnicowe przeszkadzało mieszkańcom ziem polskich 

normalnie żyć. Kupcy, którzy dotychczas swobodnie podróżowali 

po kraju musieli teraz  płacić duże cła na granicach dzielnic. 

• Prekursorami zjednoczenia państwa byli książęta śląscy. Władcy 

Ci zwani przez historyków monarchią Henryków Śląskich 

stworzyli w XIII wieku silny organizm państwowy. Twórcą 

tego ,,państewka” śląskiego był Henryk Brodaty, który 

zjednoczył: Śląsk, Wielkopolskę i Małopolskę. Jego syn 

Henryk Pobożny niestety polegał w bitwie pod Legnicą – 

monarchia Henryków Śląskich rozpadła się. 

• Jednym z ośrodków zjednoczeniowych był również kościół. 

Granice biskupstw nie pokrywały się z podziałem dzielnicowym, 

a arcybiskupstwo w Gnieźnie obejmowało obszar całego państwa. 

Idei zjednoczenia sprzyjało powstanie legendy o św. Stanisławie, 

przedstawionej przez kronikarza Wincentego Kadłubka. Św. 

Stanisław stał się patronem całej Polski, a Kraków gdzie 

spoczywała trumna ze zwłokami biskupa stał się ośrodkiem, który 

jednoczył ziemie polskie. 



• Pod koniec XIII wieku do walki o koronę stanęli książęta: Henryk 

Probus – Śląski, Władysław Łokietek – Brzesko-kujawski, 

Przemysł II – Wielkopolski. Każda próbował opanować jak 

największą część kraju i zająć Kraków. 

 

1295 r. - koronacja na króla Polski Przemysła II przez arcybiskupa 

gnieźnieńskiego Jakuba Świnkę. Zjednoczył Pomorze Gdańskie i 

Wielkopolskie. 

 

1296 r. - Brandenburczycy zamordowali Przemysła II w Rogoźnie. 

 

• W 1291 roku władzę w Krakowie objął Król Czech, Wacław II, który 

opanował Wielkopolskę oraz część księstw śląskich. Władysław 

Łokietek udał się na Węgry. 

 

1300 r. - koronacja na króla Polski Wacława II Czeskiego. 

 

• Wacław II Czeski z dynastii Przemyślidów otaczał się Niemcami i 

Czechami. Złożył hołd lenny Cesarzowi. Utworzył urząd starosty 

(namiestnicy Króla w prowincjach). Wprowadził grosze praskie. 

Jego rządy budziły sprzeciw możnowładców polskich. 

 

1305 r. - śmierć Wacława II. 1306 -Śmierć Wacława III. Do Polski 

powrócił Władysław Łokietek, który zajął ziemię sandomierską, 

krakowską, łęczycką, Kujawy i Pomorze Gdańskie. Władca chciał 

utrzymać jedność zdobytych dzielnic, ale sprzeciwili mu się możnowładcy 

z Małopolski (biskup Jan Muskata i wójt Albert). 

 

 

1308 r. - Na Pomorze Gdańskie najechali Brandenburczycy. Łokietek 

wezwał Krzyżaków na pomoc, ale oni w 1309 roku zajęli sami Pomorze 

Gdańskie, które pozostanie w ich rękach do 1466 roku czyli do II pokoju 

w Toruniu. 

 

1314 r. - Łokietek podporządkował sobie Wielkopolskę 

20 stycznia 1320 r. - koronacja Władysława Łokietka na króla Polski w 

katedrze wawelskiej w Krakowie (wszystkie koronacje od tej pory będą 

odbywały się w Krakowie). Koniec rozbicia dzielnicowego Polski. 

 



1326 r. - wybuch wojny między Krzyżakami, a Polską. Krzyżacy zajęli 

Wielkopolskę i Kujawy. 

 

1329 r. - Krzyżacy zajęli ziemię dobrzyńską. 

 

1331 r. - bitwa pod Płowcami. Polskę zaatakowali jednocześnie Krzyżacy 

i król czeski Jan Luksemburski. Zwycięstwo pod Płowcami zakończyło się 

rozejmem z Krzyżakami. Władysław Łokietek zmarł w 1333 roku 

pozostawiając swemu synowi Kazimierzowi zjednoczone ale słabe 

królestwo polskie. 

 

W latach 1320 – 1321 Władysław Łokietek sądził się z Krzyżakami w 

Inowrocławiu i Brześciu. Legat papieski nakazał oddanie Polsce Pomorza 

Gdańskiego i ziemi chełmińskiej. Krzyżacy wyroku nie wykonali. 

 

• Wykonaj zadanie: uzupełnij tekst z lukami 

 W końcu XII Iw. próbę zjednoczenia Polski podjął Książę 

Sląski.................... …........... . Następnie po nim książę 

wielkopolski ….......... zjednoczył Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie,a 

arcybiskup Gnieźnieński Jakub Świnka koronował go w ….....r.  na króla 

Polski. W następnym roku władca ten został ….................... przez 

Brandenburczyków. Po dziedzictwo po nim sięgnął król 

czeski ….................... , który w roku.......... koronował się na króla 

polskiego. W roku 1306 po, po wygaśnięciu rządów czeskich  w Polsce, 

władzę w kraju zdobył książę brzesko- 

kujawski …......... …..........Koronowano go na króla Polski w 

roku …...........w …............... . Koronacja zakończyła 

okres …............ …................ Polski. 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń. Przeczytaj ,tekst źródłowy ze 

str. 188 i odpowiedz na te dwa pytania. Wyjaśnij znaczenie słowa- 

Szczerbiec 

Uwaga, wszyscy uczniowie wykonują zadania i przysyłają na mój 

adres mailowy. 

 

 


