
  

Od 18. 05 do 22.05 2020 

Historia  kl. V  

 Nauczyciel: Grażyna Dryl 

 

Zagadnienie 1. Unia polsko-litewska 

 

Zrozumiem, co było główną przyczyną zawarcia porozumienia pomiędzy Polską a Litwą. 

Dowiem się, do czego zobowiązał się wielki książę litewski, by zostać władcą Polski. 

Odpowiem na pytanie, dlaczego w Polsce było dwóch rządzących królów: Jadwiga i Jagiełło. 

 1.Obejrzyj  proponowane filmiki  dotyczące  tego tematu. 

Jadwiga Andegaweńska- królowa, która rozkochała w sobie świat 

https://www.youtube.com/watch?v=hk_s3zKtzL0 

 

Święta Jadwiga –  

https://www.youtube.com/watch?v=We5g1JjZnwk 

 

  Władysław  Jagiełło na tronie Polski 

https://www.youtube.com/watch?v=3rpYj-BuZhY 

 

 2. Przeczytaj   z podręcznika temat: Polska w unii z Węgrami i  Litwą. Str.195- 198 

3. Zapisz do zeszytu notatkę z lekcji, możesz ja wydrukować  i wkleić do zeszytu. 

Po śmierci Kazimierza Wielkiego tron polski przypadł węgierskiej dynastii Andegawenów. 

Ludwik Węgierski został królem Polski. On podobnie jak Kazimierz Wielki nie miał 

męskiego potomka dlatego żeby jego córka Jadwiga mogła dziedziczyć tron polski wydał 

przywilej koszycki (1374) i wtedy szlachtą zgodziła się na to by Jadwiga została królem. Unię 

z Litwą Polacy zawarli w Krewie w roku 1385.  Poprzez układ z Litwą Polska chciała przede 

wszystkim zjednoczyć siły w walce z za-grożeniem jakie obu państwom stwarzał Zakon 

Krzyżacki.  

Unia polsko-litewska 
1. Polska pod panowaniem Ludwika Andegaweńskiego (Węgierskiego) 

a. śmierć Kazimierza Wielkiego w 1370 r. – wygaśnięcie dynastii Piastów 

b. na tronie polskim zasiadł Ludwik Andegaweński (1370 r.) 

c. rządy Ludwika Węgierskiego to okres polsko-węgierskiej unii personalnej 

2. Początek unii polsko-litewskiej 

a. po śmierci Ludwika w 1382 r. królem Polski została Jadwiga 

b. zawarcie polsko-litewskiej unii w Krewie – 1385 r. 

– książę litewski Jagiełło miał poślubić Jadwigę Andegaweńską 

– warunkiem zawarcia małżeństwa był chrzest Jagiełły i całej Litwy 

– w 1386 r. odbyła się koronacja Władysława Jagiełły  

c. znaczenie Jadwigi Andegaweńskiej 

– odzyskała Ruś Halicką 

– odnowiła Akademię Krakowską – Uniwersytet Jagielloński 

– Jadwiga Andegaweńska zmarła bezdzietnie w 1399 r. 

Dla chętnych: 
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https://www.edukator.pl/stosunki-polsko-litewskie,998.html 

 

Zagadnienie 2.  Wielka wojna z Krzyżakami. 

 

Dowiem się, dlaczego doszło do wojny z zakonem krzyżackim i jakie znaczenie miało 

zwycięstwo pod Grunwaldem. Poznam obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem". 

1. Wejdź na  e- podręczniki i przeczytaj informacje  o wojnie  z Krzyżakami. 

https://epodreczniki.pl/a/wielka-wojna-z-krzyzakami/DtOA2Wlvb 

 2. Zapisz  notatkę z lekcji , możesz  ją wydrukować i wkleić do zeszytu. 

W 1409 roku doszło do powstania na Żmudzi, wspomaganego posiłkami Witolda. Działania 

wojenne rozpoczęły się w czerwcu 1410 roku. Wojska polskie skoncentrowane pod 

Czerwińskiem przeprawiły się przez Wisłę i na specjalnie skonstruowanym moście połączyły 

się z litewskimi oraz podjęły marsz. Do spotkania obu wojsk doszło 15 lipca 1410 roku pod 

Grunwaldem. Bitwa zakończyła  się zwycięstwem wojsk polsko-litewskich. Podpisany pokój 

w Toruniu nie dawał Polsce większych zdobyczy terytorialnych. 

1. Wielka wojna z zakonem krzyżackim 

a. przyczyny wybuchu wojny 

– Polska dążyła do odzyskania Pomorza Gdańskiego 

– książę litewski Witold wsparł powstanie antykrzyżackie na Żmudzi 

– Władysław Jagiełło obiecał pomoc Litwie w wojnie z Krzyżakami 

b. wojna z Krzyżakami rozpoczęła się w 1409 r. 

b. Krzyżacy zajęli ziemię dobrzyńską 

c. do decydującej bitwy doszło 15 lipca 1410 r. pod Grunwaldem 

– była to jedna z największych bitew średniowiecza (50 tys. uczestników) 

– armia krzyżacka została rozbita 

– w bitwie poległ wielki mistrz zakonu Ulrich von Jungingen 

d. niepowodzeniem zakończyło się oblężenie Malborka 

e. wojnę zakończył pierwszy pokój toruński 

– Litwa odzyskała Żmudź 

– Polska odzyskała ziemię dobrzyńską 

– Pomorze Gdańskie pozostało przy państwie krzyżackim 

f. kolejne wojny polsko-krzyżackie nie przyniosły rozstrzygnięcia 

 

 3.Obejrzyj fragment bitwy pod Grunwaldem 

 Bitwa  pod GRUNWAŁDEM 

https://www.youtube.com/watch?v=4Yi2170hPSs 
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