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Od 25. 05 do 29.05 2020 

Historia  kl. V  

 Nauczyciel: Grażyna Dryl 

 

Zagadnienie: 1 Jagiellonowie  w Europie Środkowej 

 

1.  Przeczytaj   temat z podręcznika: Społeczeństwo i gospodarka Polski dzielnicowej.   Od 

str.  200 do 202 . Możesz skorzystać z podręcznika ze  wsipnetu. 

 

   2. Sporządź notatkę  z tematu, możesz skorzystać  z informacji  zamieszczonych  

poniżej . 

 

Notatka z tematu ( możesz  ją wydrukować  i wkleić do zeszytu lub  przepisać 

najbardziej  istotne  informacje). 

 

 

1. Panowanie Władysława III Warneńczyka (1434-1444) 

a. po śmierci Władysława Jagiełły w 1434 r. królem został Władysław III 

– w imieniu małoletniego króla rządy sprawowała rada opiekuńcza 

– na rządy ogromny wpływ miał biskup Zbigniew Oleśnicki 

b. w 1440 r. Władysław III Warneńczyk został królem Węgier 

b. Polska i Węgry zostały połączone unią personalną 

c. w 1444 r. Władysław III poległ pod Warną w bitwie z Turkami 

 

2. W 1447 r. na tronie polskim zasiadł Kazimierz Jagiellończyk 

a. osłabił wpływy możnowładców na rządy 

b. umocnił władzę królewską wobec Kościoła 

 

3. Wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim (1454-1460) 

a. przyczyny wojny 

– zakon nakładał na swoich poddanych duże podatki 

– w państwie krzyżackim powstał Związek Pruski 

– w 1454 r. w państwie krzyżackim wybuchło powstanie 

b. Kazimierz Jagiellończyk włączył Prusy do Polski – 1454 r. 

– decyzja króla wywołała wojnę z Krzyżakami, która trwała 13 lat 

– wojska polskie poniosły klęskę w bitwie pod Chojnicami – 1454 r. 

– wojska polskie zwyciężyły w bitwie pod Świecinem w 1462 r.  

– polska flota zwyciężyła w bitwie w Zalewie Wiślanym w 1463 r.  

4. Wojnę trzynastoletnią zakończył drugi pokój toruński zawarty w 1466 r. 

 

a. Polska otrzymała Pomorze Gdańskie oraz biskupstwo warmińskie 

a. odtąd ziemie te nazywano Prusami Królewskimi 

b. z pozostałej części państwa zakonnego utworzono Prusy Zakonne 

– Prusy Zakonne były lennem Polski  

– każdy kolejny wielki mistrz musiał składać hołd lenny królowi 

– stolica Prus Zakonnych została przeniesiona do Królewca 

 3.  Przeczytaj  informacje  o  świetności dynastii Jagiellonów  następnie prezentacje o 

wojnie  trzynastoletniej . Wykonaj  w formie sprawdzenia  test. 

 
https://notatkizlekcji.pl/historia/czasy_swietnosci_dynastii_jagiellonow.html 

http://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2036-wladyslaw-iii-warnenczyk
http://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2035-wladyslaw-ii-jagiello
http://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2036-wladyslaw-iii-warnenczyk
http://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2038-zbigniew-olesnicki
http://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1992-unia-personalna
http://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2018-kazimierz-iv-jagiellonczyk
http://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2084-wojna-trzynastoletnia
http://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/1932-krzyzacy
http://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2088-zwiazek-pruski
http://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2018-kazimierz-iv-jagiellonczyk
http://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/1932-krzyzacy
http://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2044-drugi-pokoj-torunski
http://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2598-prusy-krolewskie
http://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1693-lenno
http://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/3141-hold-lenny-homagium
https://notatkizlekcji.pl/historia/czasy_swietnosci_dynastii_jagiellonow.html
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 Zagadnienie 2. Polityka  dynastyczna  Jagiellonów. 

 1.Obejrzyj  filmik  o świetności  dynastii Jagiellonów. 

https://www.youtube.com/watch?v=r-ycjPg48vk 

2. Zapoznaj się   z infografiką na  stronie 203 i204 w podręczniku. 

 3. Zapisz  notatkę do zeszytu. 

1. Synowie Kazimierza Jagiellończyka u władzy 

a. Władysław Jagiellończyk zasiadł na tronach: 

– Czech w 1471 r 

– Węgier w 1490 r. 

b. na tronie polskim w 1492 r. zasiadł Jan Olbracht 

c. na Litwie panował Aleksander 

d. Aleksander po śmierci Olbrachta w 1501 r. został również królem Polski 

d. w ten sposób przywrócono polsko-litewską unię personalną 

 

4. Wykonaj  kartę pracy 

Karta pracy 

 W państwie Jagiellonów.  

 Zadanie 1.Oś czasu:  Zaznacz na osi czasu panowanie

 

Zadanie 2. 

panowanie Kazimierza 
Jagiellończyka 

 1447-1492  

 1492-1501 - 
panowanie Jana 
Olbrachta 

panowanie                                               
Aleksandra  

Jagiellończyka  

 
 1501-1506 - 

panowanie  
Zygmunta  

 Augusta  

   
                     1548-1572 - 

1506-         1548 - 
panowanie Zygmunta 
Starego 

   

   

https://www.youtube.com/watch?v=r-ycjPg48vk
http://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2018-kazimierz-iv-jagiellonczyk
http://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2373-wladyslaw-ii-jagiellonczyk
http://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2006-jan-i-olbracht
http://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1994-aleksander-jagiellonczyk
http://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1992-unia-personalna
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Przyjrzyj się poniższym ilustracjom, a następnie wykonaj polecenie.  

Ilustracja 1.  

  

Ilustracja 2.  

  

Zygmunt Stary, portret autorstwa Łukasza Cranacha  
Młodszego  

Kazimierz Jagiellończyk,  drzeworyt 
nieznanego artysty  

Ilustracja 3.  

  

Ilustracja 4.  

  

Aleksander Jagiellończyk  Zygmunt August, portret autorstwa Łukasza Cranacha  

Młodszego  

  

Polecenie 1.  

Uszereguj chronologicznie monarchów z dynastii Jagiellonów, rozpoczynając od tego, 

który panował najwcześniej. Wpisz numery ilustracji w odpowiedniej kolejności.  

Odpowiedź  

Kolejność chronologiczna 

  

Numery ilustracji  

        

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cranach_the_Younger_Sigismund_I_the_Old.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cranach_the_Younger_Sigismund_I_the_Old.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cranach_the_Younger_Sigismund_I_the_Old.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cranach_the_Younger_Sigismund_I_the_Old.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kazimerzjagiello.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kazimerzjagiello.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kazimerzjagiello.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kazimerzjagiello.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kazimerzjagiello.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kazimerzjagiello.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kanclerz.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kanclerz.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cranach_the_Younger_Sigismund_II_Augustus.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cranach_the_Younger_Sigismund_II_Augustus.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cranach_the_Younger_Sigismund_II_Augustus.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cranach_the_Younger_Sigismund_II_Augustus.jpg
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  Zadanie  2.Wykonaj drzewo      genealogiczne  dynastii Jagiellonów. 

 

 Pracę domową prześlij do nauczyciela  do 01. 06.2020 na 

adres.  g.dryl@zs.turosnkoscielna.pl 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


