Temat: Odbudowa Królestwa Polskiego.

ZAPAMIĘTAJ
•

W XIII – XIV wieku w dążeniu do zjednoczenia Polski ważną rolę odegrali niektórzy książęta
piastowscy oraz przedstawiciele polskiego Kościoła, na czele z arcybiskupem Jakubem
Świnką. Wyrazem idei zjednoczeniowej był rozwijający się kult św. Stanisława.
• W 1295 roku książę wielkopolski Przemysław II koronował się na króla Polski. Po jego
śmierci po polską koronę sięgnął władca czeski – Wacław II.
• Ostatecznie ziemie polskie zjednoczył książę Władysław Łokietek. Rok 1320, w którym
koronował się na króla, symbolicznie kończy okres rozbicia dzielnicowego w dziejach Polski.
• W latach 1308 – 1309 Władysław Łokietek utracił na rzecz krzyżaków Pomorze Gdańskie.
Pod koniec panowania Łokietka zakonowi udało się również zbrojnie zająć Kujawy i ziemię
dobrzyńską.
1. Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami kolorem zielonym.
W XIII – XIV wieku w dążeniu do zjednoczenia Polski ważną rolę odegrali niektórzy
k…………. p……………… oraz przedstawiciele polskiego K………….., na czele z
arcybiskupem J……………. Ś…………... Wyrazem idei zjednoczeniowej był rozwijający się
kult św. S………………….
W 1295 roku książę wielkopolski P………………… II koronował się na króla Polski. Po jego
śmierci po polska koronę sięgnął władca czeski – W……….. II.
Ostatecznie ziemie polskie zjednoczył książę W……………. Ł…………….. Rok 1320, w
którym koronował się na króla, symbolicznie kończy okres rozbicia dzielnicowego w dziejach
Polski.
W latach 1308 – 1309 Władysław Łokietek utracił na rzecz krzyżaków P…………………
G………………. Pod koniec panowania Łokietka zakonowi udało się również zbrojnie zająć
K……………… i z…………… d……………………...
2. Odpowiedz na pytania do tekstu zamieszczonego powyżej.
Kto odegrał ważną rolę w dążeniu do zjednoczenia Polski?
……………………………………………………………………………………………………

Jaki kult był wyrazem idei zjednoczenia?
……………………………………………………………………………………………………
W którym roku książę wielkopolski Przemysław II koronował się na króla Polski?
……………………………………………………………………………………………………
Kto po jego śmierci sięgnął po koronę?
……………………………………………………………………………………………………
Kto ostatecznie zjednoczył ziemie polskie?
……………………………………………………………………………………………………
W którym roku Łokietek koronował się na króla Polski?
……………………………………………………………………………………………………
Jakie ziemie utraciła Polska na rzecz Krzyżaków?
……………………………………………………………………………………………………
3. Napisz, który to wiek i która połowa.
1295 r. - …………………………….
1320 r. - …………………………….
4. Na podstawie danych z tabeli uzupełnij zdania.
Bitwa pod Płowcami, 1331 rok
Walczące strony
Wojska krzyżackie
Wojska polskie
Liczebność wojsk
Około 4000
Około 5000
Straty (liczba poległych)
Około 2500
Około 1800
A. Podczas bitwy przewagę liczebna miały wojska ……………………………………………..
B. Większe straty w bitwie poniosły siły ……………………………………………………….
C. Bitwa została stoczona w ………………………………..połowie …………… wieku.
5. Na podstawie ilustracji wykonaj polecenie.
Ilustracja jest związana z postacią jednego z polskich świętych, którego kult rozwijał się w
czasach rozbicia dzielnicowego. Podaj imię tego świętego.

……………………………………………………………………..

