Temat: Polska Kazimierza Wielkiego.

ZAPAMIETAJ
Po śmierci Władysława Łokietka tron Polski objął jego syn Kazimierz, któremu potomni

1.

nadali przydomek Wielki.
W polityce zagranicznej Kazimierz działał w sojuszu z Węgrami. Doprowadził do podpisania

2.

w Kaliszu pokoju polsko - krzyżackiego (1343). Polska odzyskała Kujawy i ziemię dobrzyńską.
Straciła na rzecz zakonu Pomorze Gdańskie – zatrzymał on je jako wieczysta jałmużnę polskiego
króla.
3.

Kazimierz zawarł również układ pokojowy z Czechami. Natomiast w toku długotrwałych

wypraw wojennych przyłączył do Polski Ruś Halicko – Włodzimierską.
4.

Król przeprowadził wiele działań, które wzmocniły Polskę: zakładał miasta i wsie, budował

zamki i mury miejskie, ujednolicił prawo, wspierał rozwój miast i handlu, powołał urzędy centralne,
zreformował monetę.
5.

Ważnym osiągnięciem Kazimierza było założenie akademii Krakowskiej (1364 rok) –

pierwszego polskiego uniwersytetu.
Uzupełnij tekst brakującymi wyrazami.
1.

Po śmierci W……………… Ł…………….. tron Polski objął jego syn K………………,

któremu potomni nadali przydomek W…………..
2.

W polityce zagranicznej Kazimierz działał w sojuszu z W……………... Doprowadził do

podpisania w K…………. pokoju p………… - k……………………. (1343). Polska odzyskała
K………………. i z…………….. d……………………. Straciła na rzecz zakonu P…………………
G………………… – zatrzymał on je jako wieczystą jałmużnę polskiego króla.
3.

Kazimierz zawarł również układ pokojowy z C…………………... Natomiast w toku

długotrwałych wypraw wojennych przyłączył do Polski R……… H………….. – W…………………..
4.

Król przeprowadził wiele działań, które wzmocniły Polskę: z……………. m…………. i wsie,

budował z…………….. i mury miejskie, ujednolicił p…………….., wspierał rozwój m………… i
handlu, powołał urzędy centralne, zreformował m…………...
5.

Ważnym osiągnięciem Kazimierza było założenie A………………….. K…………………

(1364 rok) – pierwszego polskiego uniwersytetu.
Odpowiedz na pytania do powyższego tekstu.
1. Kto objął tron po śmierci Władysława Łokietka?
………………………………………………………………………………………………………
2. Co polska zyskała na mocy pokoju w Kaliszu?
……………………………………………………………………………………………………..
3. Co przyłączył w toku długoletnich walk do Polski?

……………………………………………………………………………………………………..
4. Jakie działania przeprowadził król w celu wzmocnienia Polski?
.................................................................................................................................................
5. Co ważnego złożył Kazimierz Wielki?
………………………………………………………………………………………………………

