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Temat: Kazimierz III Wielki - ostatni Piast na polskim tronie (1333-1370) 
  (dwie jednostki lekcyjne)  26.05. i 28.05.2020 r. 

Cel lekcji: 

 dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej  

i zagranicznej. 

 

Historia nadała mu przydomek ,,Wielki", jako jedynemu polskiemu królowi. Rzadko, 

który władca był w stanie stworzyć tak pozytywny bilans swojego panowania. Zarzucano 

mu ucieczkę z pola bitwy z Krzyżakami pod Płowcami w 1331 roku. Cieniem  

na odbiorze młodego królewicza położył się również skandal, którego był uczestnikiem 

w 1329 roku. Przebywał wtedy na dworze węgierskim, na którym uwiódł Klarę Zach, 

córkę węgierskiego magnata Felicjana Zacha. Kazimierzowi w miłosnej intrydze miała 

pomóc jego siostra Elżbieta, która jednocześnie była królową Węgier. Kiedy  

po wyjeździe polskiego królewicza sprawa wyszła na jaw, wściekły Felicjan 

Zach dokonał nieudanego zamachu na węgierską królową, za co został skazany na śmierć 

w męczarniach. 

Dane personalne 

Kazimierz III Wielki 

Imię: Kazimierz 

Ojciec: Władysław Łokietek 

Matka: Jadwiga Boleslawówna 

Obywatelstwo: polskie 

Data i miejsce urodzin: 30 kwietnia 1310 r. 

 w Kowalu 

Koronowany: 25 kwietnia 1333 r.  

Lata panowania: 1333-1370 

Stan cywilny:4 żony 

Data śmierci: 5 listopada 1370 r. 

Pochowany: Bazylika archikatedralna  

św. Stanisława i św. Wojciecha na Wawelu 

 w Krakowie.     Źródło: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Matejko/Poczet_2.htm 

Bilans panowania: w załączeniu. 
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Przeczytaj poniższy tekst: Bilans panowania. 

 

1. Trudne początki 
 Kazimierz Wielki koronował się 25 kwietnia 1333 roku. Królestwo Polskie 

znajdowało się w niełatwej sytuacji. Polskę otaczali wrogowie – z północy Zakon 

Krzyżacki, a z południa Królestwo Czech. Dodatkowo król czeski Jan Luksemburski 

rościł sobie prawo do polskiego tronu, uważając się za dziedzica Wacława II, który 

dzierżył polską koronę na początku XIV wieku. 

Śląsk i księstwo płockie uznawało zwierzchność lenną króla Czech, a Krzyżacy zajęli 

Pomorze Gdańskie. Władza Kazimierza była okrojona do Wielkopolski, Małopolski, 

ziemi sieradzkiej i kujawskiej, a jedynym jego sojusznikiem byli rządzący na 

Węgrzech Andegawenowie. 

– Wydawało się, że młody władca będzie świadkiem rozpadu idei jednoczącego się 

państwa polskiego, które z trudem, błędami i rozmaitymi kłopotami stworzył jego 

ojciec Władysław, zwany Łokietkiem  

 

2. Sukcesy w polityce zagranicznej 
Rzeczywistość okazała się diametralnie odmienna. Kazimierz poświęcił całe swoje siły 

dla utrzymania niezależności swojego królestwa. Pierwsze lata panowania Kazimierza 

Wielkiego cechuje pragmatyzm*, nieprawdopodobna chytrość i odporność na stres 

oraz dużo szczęścia.  Z jednej strony natychmiast po koronacji obiecuje Brandenburgii 

sojusz przeciwko Habsburgom i Luksemburgom. Z drugiej strony podejmuje rozmowy 

z Luksemburgami. Chce by zrzekli się tytułu królów polskich w zamian za uznanie 

lenn czeskich na Śląsku i nawet na Mazowszu. Przez dwa lata oszukuje i stara się grać 

na czas. W tym samym czasie śle do papieża skargę na Krzyżaków i stara się pozyskać 

króla Węgier Karola Roberta na arbitra w sporach. 

Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego odniosła sukces. W 1335 roku odbył się 

zjazd w Wyszehradzie, siedzibie Karola Roberta. Węgierski król był arbitrem na sądzie 

pojednawczym pomiędzy Polską a Krzyżakami. Jego sąd unieważnił nadanie 

Krzyżakom ziemi dobrzyńskiej i Kujaw oraz nakazał ich powrót do Polski. Z kolei 

Pomorze Gdańskie miało pozostać przy Zakonie Krzyżackim jako "wieczysta 

jałmużna króla polskiego". Ponadto Kazimierz w zamian za sowitą transakcję uzyskał 

od Jana Luksemburskiego zrzeczenie się pretensji do polskiego tronu, Pokój w 

Namysłowie - koniec wojen z Czechami Kazimierz wyegzekwował spełnienie tych 

postawień przez Krzyżaków dopiero po zawarciu traktatu pokojowego w Kaliszu w 

1343 roku. Ponownie wszedł też w konflikt z Królestwem Czech. W latach 40. XIV 

wieku Kazimierz Wielki toczył z nim wojny, zakończone pokojem w Namysłowie w 

1348 roku. 
*pragmatyzm - postawa polegająca na realistycznej ocenie rzeczywistości i podejmowaniu jedynie takich działań, które 

gwarantują skuteczność. 
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3. Ekspansja na wschód 

 Kazimierz już od początku swojego panowania był zaangażowany w politykę 

wschodnią. Od 1340 roku prowadził wojnę o opanowanie Rusi. Udało mu się  

to ostatecznie w 1366 roku.  Polska, między innymi dzięki wkroczeniu na tereny Rusi 

Halicko-Włodzimierskiej, stała się wówczas bramą prowadzącą do przebogatej Azji, 

która była marzeniem każdego kupca Europy. Przez ziemie polskie prowadził jeden  

z ważniejszych szlaków prowadzących do strefy Morza Czarnego. Kazimierz Wielki 

po przyłączeniu Rusi zaczął rządzić państwem prawdziwie wielonarodowym.  
Do mieszkających wcześniej w jego kraju kolonistów z zachodniej Europy dołączyli 

prawosławni Rusini oraz żyjący wśród nich Ormianie. Król zachęcał również Żydów 

do osiedlania się w Polsce. W czasach Kazimierza Wielkiego rozpoczęła się w Polsce 

umiejętność współżycia różnych religii i poglądów. Aby kraj mógł się rozwijać  

w takich warunkach potrzebna była wzajemna tolerancja i wydaje się, że ta tolerancja 

jest ważniejszym skutkiem panowania Kazimierza Wielkiego niż inne dokonania tego 

władcy. 

 

4. Polska murowana? 

 O Kazimierzu Wielkim często mówi się, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił 

murowaną. Rzeczywiście król zbudował szereg murowanych warowni. 

Najsłynniejszymi z nich był pas tzw. Orlich Gniazd, które strzegły granicy z 

Królestwem Czech. Kazimierz Wielki ustabilizował sytuację polityczną, a do tego 

dodał wiele inwestycji w miasta. Lokował nowe miasta i do końca panowania 

podwoił ich liczbę w Królestwie Polskim. – To były miasta otoczone murami albo z 

murowanymi budowlami, ale znakomita większość domów była drewniana. Co więcej 

na każdej parceli miejskiej znajdowała się stodoła. 

 

5. Jedyny wielki 
 Kazimierz Wielki pomimo czterech małżeństw nie pozostawił męskiego 

następcy tronu z prawowitego łoża. Zmarł 5 listopada 1370 roku. Tron polski objął 

jego siostrzeniec, król Węgier Ludwik Andegaweński. Kazimierz Wielki istotnie 

zasługuje na nadany mu przydomek. Za jego rządów Królestwo Polskie rozwinęło się 

gospodarczo, król doprowadził też doprowadził do kodyfikacji prawa, reformy 

podatków i rozwoju miast. W 1364 roku ufundował pierwszy polski uniwersytet – 

Akademię Krakowską. W roku śmierci Kazimierza, państwo było powiększone o 

jedną trzecią. Król odzyskał Kujawy, przyłączył Ruś Halicko-Włodzimierską, odzyskał 

grody niedaleko granicy śląskiej i pomorskiej. Znaczenie kraju było 

nieporównywalnie większe niż w momencie, gdy obejmował tron. Trudno się dziwić, 

że ten władca, który budził rozmaite mieszane uczucia, jako jedyny władca Polski 

przeszedł do kanonu wiedzy historycznej z przydomkiem wielki.  

 

 

 

 



Materiał z historii dla klasy 5. Opracowała: Joanna Wieczorek 

strona www. joannawieczorek.pl e-mail: Synesios0@gmail.com 
 

 

Przepisz do zeszytu: 

 

1. Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego 

 

 

2. Polityka wewnętrzna 

 akcja kolonizacyjna, nadawanie miastom i wsiom prawa niemieckiego, głównie Polsce 

centralnej, 

 rozwój górnictwa (wydobywanie ołowiu, srebra i soli stanowiącej monopol*/ wyłączne prawo/ 

królewskie), 

 bicie własnej monety (grosza), 

 rozwój handlu z Węgrami, Czechami, Niemcami i Rusią, 

 spisanie i ujednolicenie prawa  w całym kraju z zachowaniem odrębności statutów dla 

Wielkopolski i Małopolski, 

 powstał jeden z najsprawniejszych w naszych dziejach systemów obrony kraju, 

 założenie Akademii Krakowskiej wzorowanej na uniwersytecie w Bolonii (1364), 

 uporządkowanie administracji w państwie, 

 Polska Kazimierza Wielkiego jest określana monarchią stanową, w skład której wchodziły cztery 

stany: duchowieństwo,  rycerstwo (szlachta),  mieszczaństwo,  chłopi (kmiecie). 

 

 

 

Data Wydarzenie Miejsce  

wydarzenia 

Strona  

sporu 

Postanowienia 

1335 zjazd Wyszehrad Czechy – zrzeczenie się przez króla czeskiego 

Jana Luksemburskiego roszczeń  

do korony polskiej w zamian  

za odszkodowanie w wysokości  

20 tysięcy kop groszy praskich. 

zakon 

krzyżacki 

– nakazanie Krzyżakom zwrotu 

Polsce Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. 

1339 sąd Warszawa zakon 

krzyżacki 

– uznanie praw Polski do Pomorza 

Gdańskiego i ziemi chełmińskiej 

–  nakazanie Krzyżakom zwrotu 

Kujaw i ziemi dobrzyńskiej  

– nakazanie Krzyżakom wypłacenia 

odszkodowania Polsce w wysokości 

200 tys. grzywien. 

1343 pokój Kalisz zakon 

krzyżacki 

– utrzymanie przez zakon krzyżacki 

Pomorza Gdańskiego z zachowaniem 

polskiego zwierzchnictwa 

– odzyskanie przez Polskę Kujaw 

 i ziemi dobrzyńskiej. 

1348 pokój Namysłów Czechy – księstwa śląskie, z wyjątkiem 

księstwa jaworsko-świdnickiego, 

pozostały pod panowaniem czeskim . 
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Rozwiąż quiz /dla chętnych/  

Potrafisz rozpoznać  polskich królów? /dla zainteresowanych/ 

https://www.wprost.pl/historia/quizy/10249394/potrafisz-rozpoznac-polskich-krolow-sprawdz-sie-

w-naszym-quizie.html 

 

Kazimierz Wielki i jego czasy 

http://www.kazimierzwielki.pl/kazimierz-wielki/filmy/ 

Porównanie granic państwa Piastów za rządów Mieszka I i Kazimierza Wielkiego. Ziemie 

przyłączone i utracone przez władców piastowskich.  

https://mapyonline.gwo.pl/secondary.html#sredniowiecze 

 

 
 

W czasach panowania 

Kazimierza Wielkiego,  

w okresie dynamicznego 

rozwoju Królestwa 

Polskiego, została podjęta 

zakrojona  

na szeroką skalę reforma 

prawa. Jej owocem 

 są Statuty Kazimierza 

Wielkiego, czyli jedne  

z pierwszych na ziemiach 

polskich pisanych regulacji 

prawotwórczych. 
Biblioteka Narodowa: https://www.bn.org.pl/w-bibliotece/3932-kazimierz-wielki-prawodawca.html 

 

 „Ostatni z Piastów na polskim tronie pozostaje w naszej pamięci jako wybitny władca, polityk, 

wreszcie ten, który »zostawił Polskę murowaną« Wszakże działalność prawodawcza Kazimierza 

Wielkiego stanowi osiągnięcie o wartości nieprzemijającej, stawiając tego króla w pierwszym 

rzędzie najwybitniejszych europejskich średniowiecznych monarchów-prawodawców”. 
 

Grzegorz M. Kowalski, Pierwsze/Najstarsze, Warszawa 2019. 
 

 

https://polona.pl/item/miscellanea-iuridica,NTIxMzA3MjI/4/#info:metadata
https://polona.pl/item/miscellanea-iuridica,NTIxMzA3MjI/4/#info:metadata
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Zadanie 1  

Malując portret Kazimierza Wielkiego Jan Matejko ukazał zasługi tego króla poprzez konkretne 

symbole. Przyjrzyj sie ilustracji i wskaż poprawne dokończenie każdego zdania stawiając znak "x". 

I. Pas rycerski Kazimierza ma formę szeregu masywnych budynków, ponieważ 

A. symbolizuje rycerskie cnoty króla. 

B. nawiązuje do powiedzenia: ,,Zastał Polskę drewniana, a zostawił murowaną". 

C. władca ten zdobył Malbork. 

II. Lewa dłoń opiera sie na księdze, ponieważ Kazimierz: 

A. był kodyfikatorem praw i przyczynił się do rozwoju nauki w Polsce. 

B. marzył, by zgłębić wiedzę w uniwersytecie, ale jako następca tronu nie mógł wyjechać na studia. 

C.  był kronikarzem. 

 

Zadanie 2 

 

 

1. Wpisz literę ,,P" obok zadań prawdziwych, a literę ,,F" - przy zdaniach fałszywych. 

(...) Kazimierz Wielki odzyskał Kujawy, oznaczone na mapie cyfrą 5. 

(...) Do Polski została przyłączona Rus Halicka, której odpowiada na mapie cyfra 7. 

(...) Władcy Polski i Czech ustalili w Namysłowie, że Śląsk, zaznaczony na mapie cyfrą 8 pozostanie 

pod zwierzchnictwem czeskim. 

(...) Pomorze Gdańskie, oznaczone na mapie cyfrą 6, pozostało pod panowaniem Krzyżaków. 

Zadanie 3  
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Napisz krótką notatkę na temat Uczty u Wierzynka. 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 4 /dla chętnych/ 

Dzięki Janowi z Czarnkowa znamy dobrze okoliczności poprzedzające śmierć króla Kazimierza 

Wielkiego w listopadzie 1370 roku. Przeczytaj uważnie przytoczony poniżej fragment kronikarskiej 

relacji i na tej podstawie określ przyczynę zgonu króla. Możesz zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 

....................................................................................................................................................................... 

 

 
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach. Edycja XI (2018) WERSJA ARCHIWUM 

 

a) zakażenie rany odniesionej na polowaniu   d) powikłania po złamaniu nogi  

b) wstrząs spowodowany upadkiem z konia   e) trucizna  

c) powikłania w wyniku zapalenia płuc   f) niewłaściwa dieta 

 

 

Uwaga! 

Jeśli nie masz możliwości wydrukowania zadań - proszę przepisz obowiązkowo ćwiczenie nr 1 

  i nr 3 do zeszytu. Tym razem nic nie wysyłaj:) 
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