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Temat: Zjednoczenie Polski       20.05 i 21.05.2020 r. 

 

Cele lekcji: /nie przepisuj/ 

 droga Przemysła II do korony królewskiej 

 rządy Wacławów czeskich, 

 etapy jednoczenia ziem polskich przez Władysława Łokietka; starania polskiego 

księcia o koronę królewską; ziemie zajęte przez Łokietka i pozostające poza 

granicami państwa, 

 ocena panowania Władysława Łokietka. 

 

Zjednoczenie Polski - Lekcje historii pod ostrym kątem - Klasa 5 

Zobacz: 

https://www.youtube.com/watch?v=aguoHCpXQE8&list=PLuRxqdWnQgPhS3

pjodU4_7eTzmSFjV9Lf&index=9 

 

 

1. U schyłku XIII w. zjednoczenie ziem polskich stało się koniecznością ponieważ: 

 Rozwój osadnictwa związany z napływem obcej ludności spowodował z jednej 

strony osłabienie wpływów polskich w miastach, z drugiej – coraz większe docenianie 

własnego języka i obyczajów. 

 Występowały lokalne konflikty. 

 Wzrastały anarchia wewnętrzna i zagrożenie zewnętrzne, m.in. ze strony zakonu 

krzyżackiego. 

 Postępowało rozdrobnienie i rozbicie polityczne. 

 Doszło do utraty ziem, np. Pomorza Zachodniego. 

 Nastąpiło osłabienie władzy książąt piastowskich. 

 Wzrosło polityczne i ekonomiczne znaczenie możnowładców i książąt, m.in. 

dzięki nadawanym przez książęta immunitetom. 

 Ideę zjednoczenia państwa podjął Kościół. 

 Obalona została zasada senioratu. 

 Poszczególni książęta piastowscy dążyli do utrzymania władzy i ziem. Możni 

dążyli do osłabienia władzy książęcej i powiększenia swych wpływów. 

2. Zjednoczenie ziem polskich u schyłku XIII w. stało się koniecznością, ponieważ 

Polskę ogarniała anarchia wewnętrzna. Wzrosło również zagrożenie zewnętrzne, a 

rozbita i pozbawiona silnej władzy centralnej Polska nie była w stanie skutecznie mu 

się przeciwstawić. Ośrodkami zjednoczeniowe: 

 Małopolska – dzielnica, która nie została rozbita na mniejsze części, ze stolicą 

dawnego Królestwa Polskiego – Krakowem.  
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 Wielkopolska – kolebka państwa polskiego. Książęta tych dwóch dzielnic mieli 

największe szanse na zjednoczenia ziem polskich. 

3. Etapy jednoczenia ziem polskich: 

I – pierwsze próby: Leszek Czarny, Henryk IV Probus (ich działania nie powiodły się). 

II – rywalizacja Przemysła II i Wacława II 

 

Przemysł II koronowany został w Gnieźnie na króla Polski w 

1295 roku. Jako pierwszemu udało się zjednoczyć 

Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie księciu wielkopolskiemu 

Przemysłowi II. Było to możliwe dzięki zawarciu przez niego 

w roku 1282 umowy na „przeżycie” z księciem pomorskim 

Mszczujem II. Po śmierci Mszczuja II w 1294 roku Przemysł 

II przejął Pomorze Gdańskie i zaczął starania o koronę 

zakończone sukcesem. Niestety Przemysł II był królem Polski 

tylko przez 7 miesięcy gdyż już w 1296 roku został 

zamordowany w Rogoźnie. (Był to wynik spisku Zarembów i 

Nałęczów oraz Brandenburczyków). Po spadek po Przemyśle 

II sięgnął zarówno Henryk głogowski jak i książę kujawski Władysław Łokietek. 

Podzielili oni między siebie Wielkopolskę. Swoją część Łokietek stracił na rzecz 

Wacława II Czeskiego. 

 

III - panowanie Wacława II Czeskiego 

Koronował się na króla w 1300 roku. Wacław II był 

królem Czech. Po śmierci księcia Henryka IV Probusa 

przejął władzę nad Małopolską z Krakowem, hołd lenny 

złożyli mu książęta śląscy z wyjątkiem księstwa 

głogowskiego i świdnickiego. Po wygnaniu Łokietka w 

1300 r. objął władzę nad Wielkopolską i Pomorzem 

Gdańskim, częścią Kujaw oraz ziemią łęczycko –

sieradzką. Hołd lenny złożyło mu Mazowsze oraz 

Kujawy inowrocławskie. W ten sposób Wacław II władał 

większością ziem polskich. W 1300 r. został koronowany 

przez arcybiskupa Jakuba Świnkę na króla polskiego. 

Wacław II uznał zwierzchnictwo cesarza Albrechta I Habsburga i złożył mu hołd 

lenny. Swe rządy opierał na niemieckojęzycznym patrycjacie miast oraz wyższym 

duchowieństwem. W dużym stopniu wykorzystywał również swoją przewagę 

militarną. Sprowadził do Polski urząd starosty. Starostowie pełnili funkcje 
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namiestników królewskich. Jego rządy twardej ręki nie podobały się i były mało 

popularne, tym bardziej że pełnij je przy pomocy ludzi obcych, najczęściej Niemców. 

Sytuację pogarszał fakt iż Wacław Czeski wplątał się w walkę o tron węgierski. By 

uzyskać poparcie Brandenburgii przyrzekł jej Pomorze Gdańskie czym zraził do siebie 

bardzo wielu panów polskich. Zmarł w 1305 roku. 

 

IV - Książę Władysław Łokietek został koronowany na króla 

Polski 20 stycznia 1320 r. Było to symboliczne zamknięcie 

okresu rozbicia dzielnicowego. Ta koronacja należy do 

czołowych wydarzeń w dziejach naszego państwa i narodu. 

Koronę królewską na głowę księcia Władysława włożył 

"na mocy postanowienia apostolskiego" abp gnieźnieński 

Janisław. Monarcha został również namaszczony. Stał się w 

rezultacie pomazańcem Bożym i królem sprawującym władzę 

w Królestwie Polskim z łaski Bożej.  - Przywołanie zgody 

papieskiej na koronację miało wielkie znaczenie dla 

legalności jego tytułu królewskiego. Była to pierwsza ceremonia koronacyjna 

odbywająca się w Krakowie.  

Łokietek objął władzę w Krakowie w 1306 r. - Jego droga do korony królewskiej 

wymagała przezwyciężenia wielu przeszkód.  Jego władza była kwestionowana m.in. 

przez spadkobiercę Przemyślidów Jana Luksemburskiego, który tytułował się królem 

Polski. Książę Władysław musiał także przy pomocy możnowładztwa krakowskiego i 

rycerstwa tłumić bunty miast małopolskich. Wszystko to odkładało starania o koronę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawostka! 

W 1318 r. na wiecu dostojników w Sulejowie uchwalono wysłanie supliki do papieża Jana 

XXII z prośbą o koronę dla księcia Władysława. Podkreślono w niej, że Polska wiele 

wycierpiała z powodu braku króla oraz że podlega Stolicy Apostolskiej i uiszcza 

świętopietrze. Papież odniósł się życzliwie do tej supliki zaznaczając, że księciu 

Władysławowi jako "tegoż Królestwa [Polskiego] przyrodzonemu Panu i prawowitemu 

dziedzicowi", przysługuje tam pełne prawo własności i posiadania. Przed koronacją trzeba 

było m.in. sporządzić nowe insygnia, bo stare zostały wywiezione z katedry wawelskiej. 

Mieczem koronacyjnym stał się Szczerbiec, posiadany przedtem przez teścia Łokietka. 

Koronacja podkreślała suwerenność Królestwa Polskiego. Od czasów Łokietka katedra 

krakowska stała się miejscem koronacji i pochówków władców Polski. 
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Mały książę, który dokonał wielkiej sprawy – po ponad stuletnim rozbiciu 

dzielnicowym zjednoczył najważniejsze prowincje i przywrócił Polsce status 

królestwa. Zrealizował tym samym marzenia kilku pokoleń Piastów. Droga ku temu 

nie była łatwa – ciągła walka z rywalami, zaprzepaszczenie szans na tron  

w Wielkopolsce po śmierci Przemysła czy walka z królem czeskim Wacławem  

II i wygnanie z kraju. Ale pomogły szczęśliwe sploty okoliczności, jak choćby śmierć 

kolejnych konkurentów do tronu. Utracił Pomorze Gdańskie, ale uratował Polskę 

przed całkowitym rozbiorem przez króla czeskiego i Krzyżaków. 

 

Zapisz do zeszytu: 

 Całe panowanie Władysław Łokietek poświęcił jednoczeniu ziem polskich. 

 W 1308 roku Krzyżacy  zagarnęli Pomorze Gdańskie. 

 Głównym przeciwnikiem Łokietka był Jan Luksemburczyk, który jako 

dziedzic Wacławów rościł sobie pretensje do korony polskiej. Popierała go 

część mieszczaństwa zwłaszcza Krakowa i miast śląskich. 

 Łokietek zawarł sojusz z Węgrami wzmocniony małżeństwem Elżbiety 

Łokietkówny z królem Węgier Karolem Robertem. 

 

 
 

Zobacz: Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki na mapach, rok po roku [Video] 

https://old.histmag.org/Wladyslaw-Lokietek-i-Kazimierz-Wielki-na-mapach-rok-po-

roku-Video-17809 
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Karta pracy 

 

Zadanie 1 

Uzupełnij zdania, wpisując imiona właściwych władców spośród podanych w ramce. 

 

 

 

............................................................................., książę wielkopolski, opanował Pomorze Gdańskie.  

a w 1295 roku koronował się na króla Polski. 

.............................................................................., król czeski, skupił w swoim ręku Małopolskę, 

Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie. W 1300 r. koronował się na króla Polski. 

..............................................................................., książę kujawski, po opanowaniu Małopolski, 

Wielkopolski i Kujaw i ziemi łęczycko-sieradzkiej koronował sie w 1320 roku na króla Polski. 

 

Zadanie 2 

W 1138r., po śmierci Bolesława Krzywoustego, rozpoczął się w dziejach Polski okres rozbicia 

dzielnicowego. Za koniec tego okresu uznaje sie koronacje królewska Władysława Łokietka, która 

nastąpiła w 1320 roku. 

Rozbicie dzielnicowe Polski trwało .............................................lata. 

Okres ten objął następujące wieki: ................................, .................................... i początek 

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

 

Zadanie 3 

Zanim doszło do zjednoczenia ziem polskich po okresie rozbicia dzielnicowego, podejmowano 

szereg, zakończonych fiaskiem, prób zjednoczenia państwa. Zaznacz, które z wymienionych niżej 

osób podejmowały próby zjednoczenia: 

a) Leszek Czarny  b) Przemysł II  c) Henryk IV Probus   d) Kazimierz Sprawiedliwy 

 

Zadanie 4 

Uzasadnij, dlaczego zjednoczenie ziem polskich było korzystne dla: 

a) mieszczan 

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

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

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

b) możnowładców 

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

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

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

c) duchowieństwa 

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

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

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

Zadanie 5 

Wyjaśnij, kiedy i w jakich okolicznościach Polska utraciła Pomorze Gdańskie. 

Wacław II* Przemysł II *Władysław Łokietek 
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...................................................................................................................................................................

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

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

Zadanie 6 

Połącz postaci z odpowiednimi informacjami. 

1. Jakub Świnka (...)   a. książę brzesko-kujawski, następnie król Polski 

2. Przemysł II (...)   b. książę śląski 

3. Henryk IV Probus (...)   c. książę wielkopolski, później król Polski 

4. Władysław Łokietek (...)  d. pochodził z dynastii Przemyślidów 

5.Wacław II (...)    e. arcybiskup 

6. Henryk Brodaty (...)  f. książę śląski, ojciec Henryka Pobożnego 

 

Zadanie 7 

Najważniejszym sukcesem Władysława Łokietka w dziedzinie odbudowy państwa polskiego było: 

a) zwycięstwo nad Krzyżakami pod Płowcami 

b) zawarcie przymierza z Węgrami 

c) wygranie procesu z Krzyżakami przed sądem papieskim 

d) ukoronowanie na króla Polski w 1320 r.  

 

 

Zadanie 8 

Na mapie konturowej wpisz nazwy dzielnic, które zjednoczył Władysław Łokietek. 

 

 
Źródło: I. Malec, Historia. Idziesz do liceum, Wyd. Piątek Trzynastego, Łódź 2002, s. 29. 
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Zadanie  9 /dla chętnych/ 

Zapoznaj się z fragmentem dokumentu i napisz nazwę przywileju, który otrzymał Kraków od 

Władysława Łokietka Dokument Władysława Łokietka z 12 IX 1306 roku 

My, Władysław, z bożej łaski książę krakowski,[...] starając się o pożytki i korzyści miasta naszego 

Krakowa, dajemy [prawo] i pozwalamy naszym mieszczanom krakowskim, aby skład wszelkich 

towarów i rzeczy sprzedażnych w wymienionym mieście posiadali, tak jak najlepiej i najpożyteczniej 

dla dobra miasta będą [go] mogli ogłosić. [...] 

Źródło: Wiek V-XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych, PWN Warszawa 2003 s. 234 

 

Nazwa 

przywileju.......................................................................................................................................... 

 
Uwaga! 

Zadania wykonujecie do zeszytu. Odpowiedzi nie przesyłacie. Uczniowie, którzy nie mają 

możliwości wydrukowania zadań przepisują pytania i odpowiedzi. W zadaniu nr 8 wpisujecie nazwy 

dwóch dzielnic. 
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