
                                                                          Klasa VbAN-L 

Temat: Społeczeństwo i gospodarka Polski dzielnicowej 

 

1. W  okresie rozbicia dzielnicowego do Polski zaczęli napływać osadnicy z zachodu , głównie z 

Niemiec. 

2. Na prawie niemieckim zakładano nowe miasta i wsie. Powstawały w nich samorządy.  

3. W okresie rozbicia dzielnicowego na ziemiach Polski kształtowały się stany społeczne: 

rycerstwo, duchowieństwo, mieszczaństwo i chłopstwo. 

4. Gospodarka rolna przynosiła większe plony, dzięki zastosowaniu trójpolówki. 

 

 

 

 

trójpolówka – sposób uprawy roli polegający na podzieleniu pola na trzy części  

 

Praca domowa 
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• Skorzystaj z linków - https://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/boleslaw-krzywousty  

http://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1856-

trojpolowka 

• Wyjaśnij szczegółowo znaczenie terminu: trójpolówka 

 

https://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/boleslaw-krzywousty
http://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1856-trojpolowka
http://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1856-trojpolowka


Temat: Odbudowa państwa polskiego. Czasy Kazimierza Wielkiego 

1. Ostatecznie ziemie polskie zjednoczył książę Władysław Łokietek, który koronował się na króla 

Polski w 1320 roku.  

2. Po śmierci Władysława Łokietka tron Polski objął  jego syn Kazimierz, któremu nadano 

przydomek Wielki. Zawarł on sojusz z Węgrami, układ pokojowy z Czechami, doprowadził do 

podpisania w Kaliszu pokoju polsko-krzyżackiego.  

3. Król Kazimierz Wielki przeprowadził wiele działań, które wzmocniły Polskę. Zakładał miasta i 

wsie, budował zamki, ujednolicił prawo, wspierał rozwój miast oraz handlu, powołał urzędy 

centralne, zreformował monetę oraz powiększył terytorium Polski.  

4. Ważnym osiągnięciem króla było założenie Akademii Krakowskiej (1364r.) – pierwszego 

polskiego uniwersytetu.  

 

Temat: Polska w unii z Węgrami i Litwą 

1. Następcą Kazimierza Wielkiego był jego siostrzeniec – król Węgier Ludwik Andegaweński. 

W ten sposób Polskę i Węgry połączyła unia personalna. Po śmierci Ludwika tron w Polsce 

objęła jego córka Jadwiga, która wyszła za księcia litewskiego Jagiełłę.  

2. W 1385 roku zawarta została unia personalna  polsko-litewska w Krewie. Głównym jej 

celem była wspólna walka obydwu państw z Krzyżakami.  

3. W czasie wojny z Krzyżakami wojska polsko – litewskie pokonały siły krzyżackie w bitwie 

pod Grunwaldem w 1410 roku. To wielkie zwycięstwo przyczyniło się do osłabienia zakonu 

krzyżackiego.  

unia personalna – związek państw, które mają wspólnego władcę, pozostają jednak odrębnymi 

państwami 
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Zadanie 1 Napisz, co oznaczają daty? 

1320 rok - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

1364 rok - ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

1385 rok - ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

15 lipca 1410 rok - ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 


