
HISTORIA klasa V od 18.05. do 22.05. 

Witam Was 

Przesyłam Wam treści z historii do przeczytania. Pozdrawiam Was serdecznie. 

 

Temat :1385 rok- unia polsko- litewska. (20.05.) 

 

Zagadnienia do lekcji: 

 koniec dynastii Piastów na polskim tronie  

 rządy Andegawenów w Polsce  

 unia polsko-litewska w Krewie  

 terminy: Andegawenowie, unia personalna, sobór, Wielkie Księstwo Litewskie, 

Jagiellonowie 

 postaci historyczne: Ludwik Węgierski, Jadwiga, Władysław Jagiełło.  

 

Proszę zapoznaj się z podanymi informacjami oraz treściami                                   

z podręcznika strona  208-209 

 

Postacie do lekcji 

 

 



                                     

 

 

 



 

 

Konsekwencje unii polsko-litewskiej  

 powstał związek dwóch państw, który przetrwał ponad 400 lat 

 Polska stała się monarchią elekcyjną (władcy wybierani przez możnych 

spośród przedstawicieli dynastii Jagiellonów) 

 Społeczeństwo Polski i Litwy tworzyło opartą na tolerancji wielonarodową, 

wielokulturową i wielowyznaniową mieszankę 

 Państwo Polsko- litewskie było w stanie skutecznie walczyć z zagrożeniami 

zewnętrznymi 

 Skoncentrowanie się obu państw na walce o ziemie ruskie powodowało 

zaprzestanie starań om odzyskanie ziem utraconych przez Polskę na zachodzie 

(Śląska, Pomorza Zachodniego) 

 

 



  

 

 

Przeczytaj pytania i odpowiedz ustnie 

 

 

 

Proszę przepisać do zeszytu podane informacje 

1. Ustrój Rzeczypospolitej szlacheckiej m.in. był wynikiem wyjątkowej pozycji  

szlachty, która wymuszała na królach różne przywileje. Podobnie było                               



w przypadku króla Ludwika Andegaweńskiego, który wprowadził wolność 

podatkową szlachty (Koszyce, 1374 r.).  

2. W 1385 r., w Krewie podpisano unię polsko-litewską.  

3. Jej  następstwem stała się koronacja w 1386 r. Władysława Jagiełły, ślub                              

z Królową Jadwigą i początek panowania dynastii Jagiellonów w Polsce.  

4. Rządy Jagiellonów w Polsce to okres świetności, wzrostu znaczenia politycznego 

Polski i Litwy w Europie oraz sukcesów militarnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat :1409-1411- Wielka wojna z zakonem krzyżackim. (22.05.) 

 

Zagadnienia do lekcji: 

 wielka wojna z zakonem krzyżackim i bitwa pod Grunwaldem 

 pokój w Toruniu 

 unia w Horodle 

 postacie: Władysław Jagiełło, wielki książę Witold, Paweł Włodkowic, Ulrich 

von Jungingen 
 

Proszę zapoznaj się z podanymi informacjami oraz treściami                                   

z podręcznika 210-212 

 

 



 

  

Bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410 

 

Dowódcy: 

Krzyżacy; wielki mistrz Ulrich von Jungingen 

Siły polskie, litewskie i ruskie: Władysław Jagiełło 

 

 



Proszę przepisać do zeszytu podane informacje 

1. W okresie rządów Jadwigi i Jagiełły narastał konflikt między zjednoczonymi 

Polską i Litwą a zakonem krzyżackim.  

2. Wynikiem tego konfliktu stała się wojna 1409-1411 (ważna bitwa pod wsią 

Grunwald rozegrana 15 lipca 1410 r.), zakończona pełnym zwycięstwem 

Polaków i Litwinów.  

3. Pokój zawarty w Toruniu w 1411 r. nie w pełni wykorzystał dla strony polskiej 

odniesione zwycięstwo grunwaldzkie. 

4. W 1413 rok unia w Horodle (potwierdzenie unii personalnej, przyjęcie 50 

rodów litewskich do herbów szlachty polskiej, co dawało im przywileje, 

wspólny wybór króla Polski i Wielkiego Księcia Litewskiego). 

5. 1414-1418 r. – sobór w Konstancji (Polskę reprezentowali: abp gnieźnieński 

Mikołaj Trąba, rektor Akademii Krakowskiej Paweł Włodkowic i rycerz 

Zawisza Czarny, broniący kraju przed atakami Krzyżaków). 

 

 

Pytanie podsumowujące- odpowiedz ustnie 

Oceń postanowienia pokoju toruńskiego z 1411 roku.  

 


