
HISTORIA klasa V od 25.05.– 29.05. 

Witam Was 

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

 

Temat :Jaką bitwę namalował Jan Matejko?- Tajemnice sprzed wieków-      

praca z ilustracją. (27.05.) 

 

Zagadnienia do lekcji 

– okoliczności powstania obrazu Bitwa pod Grunwaldem 

– Jan Matejko jako malarz dziejów Polski 

– obrazy jako źródło wiedzy historycznej 

– znaczenie Bitwy pod Grunwaldem 

 

 

Proszę zapoznaj się z filmikiem dotyczącym bitwy pod Grunwaldem 

https://gwo.pl/jan-matejko-bitwa-pod-grunwaldem-p4684 , następnie 

zastanów się nad odpowiedzią na podane pytania (odpowiedz ustnie): 

1. Wymień przynajmniej cztery postacie historyczne (oprócz von Jungingena                       

i księcia Witolda), które brały udział  w bitwie w 1410 r. i są ukazane w tym 

dziele. 

2. W latach okupacji hitlerowskiej władze niemieckie próbowały odnaleźć                        

i zniszczyć obraz Matejki. Jak sądzisz, dlaczego hitlerowcy chcieli to zrobić? 

 

Przyjrzyj się reprodukcji obrazu Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki 

(oraz reprodukcji z podręcznika strona 215)  Następnie wykonaj 

polecenia (odpowiedzi odeślij do nauczyciela- termin odesłania 03.06): 

https://gwo.pl/jan-matejko-bitwa-pod-grunwaldem-p4684


 

 

Praca z ilustracją  

a) Przyporządkuj obok każdej cyfry, która postać widniejąca na obrazie została 

nią oznaczona:  

1. ……………… 

2. …………….. 

3. ……………. 

4. …………… 

b)   Wstaw w wolne miejsce obok każdego opisu cyfrę, którą została oznaczona na 

obrazie właściwa postać.   

………… Najsłynniejszy polski rycerz epoki średniowiecza. Na obrazie został 

przedstawiony w czarnej zbroi.  

………… Wielki książę litewski. Brał udział w walce jako dowódca wojsk 

litewskich.  

………… Wielki mistrz zakonu krzyżackiego. Dowodził wojskami krzyżackimi. 

Na obrazie został ukazany w czasie starcia z dwoma piechurami.  

…………. Słynny rycerz zakonu krzyżackiego, który po bitwie pod Grunwaldem 

dowodził obroną Malborka. 

 

 



Temat: Czasy świetności dynastii Jagiellonów- Władysław Warneńczyk.  

(29.05.) 

Zagadnienia do lekcji 

– okoliczności zawarcia unii polsko-węgierskiej 

– bitwa pod Warną 

 

Temat - Czasy świetności dynastii Jagiellonów został podzielony na następujące 

jednostki lekcyjne : 

1. Czasy świetności dynastii Jagiellonów - Władysław Warneńczyk  

2. Czasy świetności dynastii Jagiellonów-  Kazimierz Jagiellończyk  

3.  Wojna trzynastoletnia 1454-1466.  

Temat znajduje się w podręczniku strony 216-221 

Pierwsza lekcja strona 216-271 

 

Oś czasu do wszystkich -trzech-  jednostek lekcyjnych 

 

 

Dla ochotników- możesz zapoznać się z filmikiem - Czasy świetności dynastii 

Jagiellonów - Lekcje historii pod ostrym kątem - Klasa 5 

Link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=ZlLvxdNoH2Y  (zapoznaj się                    

z częścią filmu – do 2,45 min.) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlLvxdNoH2Y


 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



Zapoznaj się z tekstem źródłowym i odpowiedz ustnie na pytania pod 

tekstem 

  

 

 

 



Proszę przepisać do zeszytu 

 

 

 


