
Klasa 5a 

Dzień dobry 
 
Temat ten będzie realizowany na 2 lekcjach. 

09.06. i 19.06. TEMAT: Polska i Litwa w XV w. 

 Przeczytaj rozdział Polska i Litwa w XV w. s. 218-223 

 Zapoznaj się z opisem Ołtarza Wita Stwosza na s. 220-221 

 Zapoznaj się z notatką i przepisz ją do zeszytu. 

 Poszukaj w Internecie zdjęć wymienionych zabytków sztuki romańskiej i gotyckiej w Polsce i dokładnie im 
się przyjrzyj: 

 rotunda św. Mikołaja w Cieszynie, 

 kolegiata w Tumie, 

 kościół Świętych Piotra i Pawła w Kruszwicy, 

 kościół Mariacki w Krakowie, 

 kościół Najświętszej Marii Panny w Gdańsku, 

 ratusz we Wrocławiu, 

 zamek krzyżacki w Malborku. 

Notatka 

Tolerancja religijna – poszanowanie cudzych wierzeń religijnych. 

1. Po przyłączeniu do Polski Rusi Halickiej, a potem po zawarciu unii z Litwą państwo stało się krajem 

wieloetnicznym i wielokulturowym. Mieszkali tu przedstawiciele różnych narodów, wyznań i religii. 

Społeczeństwo musiało nauczyć się tolerancji, ponieważ wybuch konfliktów między różnymi jego grupami 

mógł spowodować rozpętanie wojny domowej, a nawet zerwanie unii. 

2. Przy wielu parafiach istniały w XV w. szkoły parafialne, do których chodzili tylko chłopcy. Wyższy stopień 

edukacji tworzyły szkoły katedralne. Podstawą w nich była nauka czytania i pisania po łacinie.  

3. W XV w. Akademia Krakowska miała znakomitych profesorów, którzy kształcili przede wszystkim 

prawników, lekarzy, matematyków, teologów i astronomów. Wykłady odbywały się po łacinie. Żakami byli 

również cudzoziemcy. 

4. Wielcy uczeni XV-wiecznej Polski: 

 Mikołaj Kopernik - najwybitniejszy absolwent Akademii Krakowskiej. Był astronomem, który udowodnił, 

że Ziemia i inne planety krążą wokół Słońca. 

 Paweł Włodkowic - wybitny prawnik, który wykładał w Akademii Krakowskiej. Bronił Polski w sporach z 

Krzyżakami. Jako jeden z pierwszych w Europie potępił nawracanie pogan siłą.  

 Jan Długosz - kronikarz polskiego średniowiecza, autor „Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa 

Polskiego”. 

5. Przybyły z Niemiec, jeden z największych artystów średniowiecza, Wit Stwosz wyrzeźbił m.in. ołtarz 

główny w kościele Mariackim w Krakowie. 

 
23.06. TEMAT: Polska i Litwa – powtórzenie wiadomości. 

 Powtórz i utrwal wiadomości z rozdziału VIII „Polska i Litwa” s. 194-223 


