Temat 5. Zjednoczenie Królestwa Polskiego – karta zadań
__________________________________________________________________________________
1. Czynniki, które doprowadziły do zjednoczenia Królestwa Polskiego
Czynniki polityczne
Czynniki gospodarcze
Czynniki społeczno - kulturowe

Czynniki wewnętrzne

Czynniki zewnętrzne

Wpisz odpowiednią literę do odpowiedniej kolumny w tabeli
A. W okresie rozbicia dzielnicowego nastąpił wzrost zagrożenia zewnętrznego. Poszczególne
dzielnice nie mogły się samodzielnie obronić przed najazdem tatarskim czy zagrożeniem
krzyżackim
B. Świadomość odrębności kulturowej i językowej wśród mieszczaństwa i rycerstwa
C. Świadomość wspólnej historii związanej z dynastią piastowską
D. Rycerze i możni podczas rozbicia uzyskali liczne prawa oraz nadania ziemskie. Pragnęli
zjednoczenia by ujednolicić te prawa i w pełni z nich korzystać.
E. Ziemie należące do rycerzy i możnych często znajdowały się w różnych dzielnicach i podlegały
różnym prawom. Chcieli więc zjednoczenia by móc bez przeszkód zarządzać swoimi ziemiami.
F. Diecezje kościelne nie pokrywały się z granicami dzielnic.
G. Kościół obawiał się utraty niektórych diecezji, które leżały na terenie Śląska czy Pomorza,
które przechodziły pod obce panowanie.
H. Kult świętego Stanisława, patrona Polski.
I. Walki między poszczególnymi książętami nie gwarantowały bezpieczeństwa wewnętrznego,
potrzebnego do dalszego rozwoju gospodarczego
J. Granice i liczne opłaty celne utrudniały rozwój handlu.
2. Pierwsze próby zjednoczenia Królestwa Polskiego. (uzupełnij luki)
Pierwszym księciem, który podjął się zjednoczenia kilku dzielnic był książę
śląski
_____________________________; udało mu się zjednoczyć dwie najważniejsze dzielnice:
______________________ i _____________________ . Niestety po śmierci jego syna
______________________ w bitwie pod Legnicą z ___________________ w 1241 jego władztwo
rozpadło się.
3. Etapy zjednoczenia. Uzupełnij tabelę na podstawie podręcznika.
Władca
Przemysł II
Wacław II Czeski
Władysław Łokietek

Data koronacji

Dzielnice które udało mu się zjednoczyć

4. Omów sytuację gospodarczą i polityczną państwa polskiego w momencie koronacji Władysława Łokietka.
Wpisz w wyznaczone miejsca mocne i słabe strony kraju, a następnie wymień szanse oraz zagrożenia,
przed którymi stanął władca na początku swojego panowania.
Państwo polskie za panowania Władysława Łokietka
Mocne strony

Słabe strony

Szanse

Zagrożenia

5. Stosunki polsko – krzyżackie za panowania Łokietka – kalendarium:
1308 r. _____________________________________________________________________
1309 r. _____________________________________________________________________
1321 r. _____________________________________________________________________
1327 – 1332 r. _______________________________________________________________
1331 r. _____________________________________________________________________
6. Ziemie wchodzące w skład państwa polskiego przed i po rozbiciu dzielnicowym –
porównanie
Ziemie polskie przed rozbiciem dzielnicowym
Ziemie wchodzące w skład Królestwa Polskiego
w 1333 r.

Ziemie, które znalazły się poza granicami Królestwa Polskiego w XIV w.

