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Klasa 5c 

Dzień dobry 
 

1. Tematy i materiały do przerobienia od 11 do 24 maja. 

2. Uczcie się zgodnie z planem lekcji i dokładnie czytajcie teksty z podręcznika.  

3. Tematy i notatki przepisujcie do zeszytu. 

4. Zdjęcie rozwiązanych ćwiczeń do tematu Unia Polski z Litwą, proszę odesłać najpóźniej do soboty 16.05. 

5. Utrwalajcie materiał, powtarzając go. W notatkach macie zawarte to, co najważniejsze. 

6. W przypadku jakichkolwiek problemów, wątpliwości, czy wyjaśnienia tematu kontaktujecie się ze mną 

poprzez e-mail: urszula74@interia.pl 

 

Temat: Unia Polski z Litwą będzie realizowany na 2 godzinach lekcyjnych. 

13 i 15.05. TEMAT: Unia Polski z Litwą. 

 Przeczytaj rozdział Unia Polski z Litwą s. 194-198. 

 Zapoznaj się z notkami biograficznymi, tekstem źródłowym, tabelkami i mapą w tym rozdziale 
podręcznika. 

 Przeanalizuj drzewo genealogiczne Piastów i Andegawenów. 

 Zapoznaj się z notatką i przepisz ją do zeszytu. 

 Rozwiąż trzy ćwiczenia i prześlij ich zdjęcie najpóźniej do soboty 16.05. na adres urszula74@interia.pl 
 

Drzewo genealogiczne Piastów i Andegawenów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uwaga! 

Ludwik Węgierski, był synem Elżbiety – siostry Kazimierza Wielkiego. Był więc dla Kazimierza siostrzeńcem. 
Kazimierz dla Ludwika był wujem.  
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Notatka 

1. Po śmierci Kazimierza Wielkiego na tronie polskim zasiadł jego siostrzeniec Ludwik Węgierski z dynastii 

Andegawenów. Powstała wtedy unia personalna Polski z Węgrami, czyli oba państwa połączyła osoba 

władcy. 

2. W 1374 r. Ludwik wydał w Koszycach przywilej dla szlachty, w zamian za przyznanie tronu jego córce. 

Przywilej koszycki ograniczył władzę i dochody króla, a wzmocnił pozycję szlachty, dając jej możliwość 

udziału w rządzeniu państwem. 

3. Po śmierci Ludwika królem Polski została jego córka – Jadwiga. 

4. Przyczyny zawarcia unii polsko-litewskiej: 

 dążenie do wzmocnienia pozycji obu państw w Europie; 

 zagrożenie ze strony Krzyżaków dla obu państw; 

 Litwa chciała uzyskać polskie wsparcie w walce z Moskwą; 

 dążenie szlachty litewskiej do otrzymania takich samych praw, jakie mieli Polacy; 

 polscy możni chcieli uzyskać ziemie i stanowiska na Litwie; 

 chrzest Litwy, odbierał Krzyżakom pretekst do najazdów, natomiast polski Kościół mógł nawrócić 

ostatni pogański kraj Europy. 

5. W 1385 r. Polska i Litwa podpisały umowę w Krewie, określającą warunki przyszłej unii. 

6. W 1386 r. Polska i Litwa zawarły unię personalną. Książę Litwy, Władysław Jagiełło przyjął chrzest, 

poślubił Jadwigę i został koronowany na króla Polski. Na tronie polskim zasiadła nowa dynastia – 

Jagiellonowie. 

7. W 1400 r. Władysław Jagiełło, za zapisane przez Jadwigę w testamencie klejnoty, odnowił Akademię 

Krakowską. Na cześć króla i królowej Jadwigi uczelnię nazwano później Uniwersytetem Jagiellońskim. 

 
Przywilej – dokument królewski, nadający szczególne uprawnienia jakiejś osobie lub grupie ludzi. 
 

Ćwiczenia 

1. Ustal, czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe. Wstaw znak X w odpowiedniej rubryce w tabeli. 

 Prawda Fałsz 

a) Jedną z przyczyn zawarcia unii między Polską a Litwą było dążenie Polski do 
uzyskania wsparcia litewskiego w walce z Moskwą. 

  

b) Jedną z przyczyn zawarcia unii między Polską a Litwą było dążenie obu państw do 
wspólnej rozprawy z zakonem krzyżackim. 

  

c) Po podpisaniu umowy w Krewie Polskę i Litwę połączyła unia personalna, w której 
elementem łączącym oba kraje była osoba monarchy. 

  

d) Na mocy umowy w Krewie, Jagiełło w zamian za polską koronę, zobowiązał się do 
przyjęcia wraz ze swoimi poddanymi religii prawosławnej. 
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2. Podkreśl warunki, które przyjął w Krewie książę litewski Jagiełło. 

 podporządkuje Ruś Tatarom 

 uwolni polskich jeńców wojennych 

 przyjmie chrzest wraz z poddanymi 

 przyłączy Wielkie Księstwo Litewskie do Polski 

 odzyska ziemie utracone przez Polskę 

 odnowi Akademię Krakowską 
 

3. Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej, wpisując odpowiednie cyfry. 

..........  koronacja Jadwigi na króla Polski 

..........  odnowienie Akademii Krakowskiej 

..........  zawarcie unii między Polską i Litwą 

..........  koronacja Ludwika Andegaweńskiego na króla Polski 

 

20.05. TEMAT: Wielka wojna z zakonem krzyżackim. 

 Przeczytaj rozdział Wielka wojna z zakonem krzyżackim  s. 199-205. 

 Zapoznaj się z tekstem źródłowym, ikonografią, tabelką i mapą w tym rozdziale podręcznika. 

 Zapoznaj się z notatką i przepisz ją do zeszytu. 

 Obejrzyj film https://gwo.pl/bitwa-pod-grunwaldem-p4409 
 

Notatka 

Po zawarciu unii polsko-litewskiej Krzyżacy przestali być potrzebni, ale nadal starali się podbijać Litwę i 

rozerwać unię. 

W latach 1409-1411 Polska i Litwa stoczyły wielką wojnę z zakonem krzyżackim. Doszło do niej, 

ponieważ Litwa poparła antykrzyżackie powstanie na Żmudzi, a Polska zapowiedziała obronę Litwy przed 

Krzyżakami. 

15 lipca 1410 r. armia polsko-litewska, dowodzona przez króla Władysława Jagiełłę, pokonała wojska 

krzyżackie w bitwie pod Grunwaldem. W bitwie zginął wielki mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen. Krzyżacka 

potęga została złamana. Polakom nie udało się jednak zdobyć Malborka – stolicy państwa krzyżackiego. 

W 1411 r. strony konfliktu podpisały pierwszy pokój toruński, na mocy którego: 

 Polska odzyskała jedynie ziemię dobrzyńską, a Litwa czasowo Żmudź, 

 Krzyżacy musieli zapłacić Polsce odszkodowanie wojenne. 
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Temat: Synowie Jagiełły będzie realizowany na 2 godzinach lekcyjnych. 

22.05. TEMAT: Panowanie Władysława Warneńczyka. 

 Przeczytaj z rozdziału Synowie Jagiełły podrozdziały Polska monarchią elekcyjną, Druga unia z Węgrami i 
Władysław Warneńczyk s. 206-208. 

 Zapoznaj się z tekstem źródłowym i ikonografią w tym rozdziale podręcznika. 

 Przyjrzyj się mapie i zwróć uwagę na obszar Turcji oraz miejsce bitwy: Warna położona jest nad Morzem 
Czarnym. 

 Zapoznaj się z notatką i przepisz ją do zeszytu. 
 
Mapa 

 
 
Notatka 

Polska od 966 r. była monarchią dziedziczną, tzn. że po śmierci władcy tron obejmował jego syn lub 

inny krewny. Po wyborze Jagiełły na tron polski, stała się monarchią elekcyjną, ponieważ wyboru króla 

dokonywali możnowładcy (najbogatsi rycerze). Przez kolejne lata wybierali oni potomków Władysława Jagiełły 

- dynastia Jagiellonów. 

 Po śmierci Władysława Jagiełły tron objął jego syn Władysław, który w 1440 r. został także królem 

Węgier (unia personalna). 

 Władysław prowadził wojnę z Imperium Osmańskim (Turcją), które zagrażało Węgrom. Odniósł 

zwycięstwo nad wojskami tureckimi i zawarł z sułtanem pokój. Jednak wkrótce król go zerwał. W 1444 r. w 

bitwie pod Warną armia polsko-węgierska poniosła klęskę. Na polu walki zginął król Władysław zwany odtąd 

Warneńczykiem. 

 W 1453 r. Turcy zdobyli Konstantynopol, przestało istnieć Cesarstwo Bizantyjskie. 


