
Pozdrawiam i życzę udanych wakacji:) Uważajcie na Siebie!!! 

KLASA 5a 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego:  

T: Rządy Andegawenów i Władysława Jagiełły w Polsce 

Cel: będę wiedział (a): jakie były przyczyny unii polsko – litewskiej, jakie było znaczenie 

bitwy pod Grunwaldem, kiedy i w jakich okolicznościach Polska odzyskała Pomorze 

Gdańskie.  

1. Władze w Polsce po Kazimierzu Wielkim objęła dynastia Andegawenów: Ludwik 

Węgierski, a po nim jego córka Jadwiga.  

2. Unia – połączenie przynajmniej dwóch państw. 

3. Polska i Litwa zawiera unię personalną w Krewie w 1385 roku. 

( przeczytaj, nie przepisuj: unia personalna – związek państw, które mają wspólnego władcę, 

pozostają jednak odrębnymi państwami) 

4. Przyczyny unii polsko – litewskiej: 

- wspólny wróg (zakon krzyżacki), 

- umocnienie pozycji w Europie przez oba państwa, 

- pozbycie się przeciwnika, a zyskanie przyjaciela ( chodzi o wcześniejsze relacje Litwy z 

Polską), 

- Litwa chciała przyjąć chrzest by wejść do kultury zachodnioeuropejskiej,  

5. Władysław Jagiełło – pochodził z Litwy, mąż Jadwigi, król Polski, za jego czasów miała 

wielka wojna z Krzyżakami, najważniejszym wydarzeniem była bitwa z Krzyżakami pod 

Grunwaldem, która była 15 lipca 1410 roku ( zwyciężyły wojska polsko – litewskie). 

6. Po śmierci Władysława Jagiełły władzę objął jego syn Władysław Warneńczyk, który 

zginął w 1444 roku w bitwie z Turkami pod Warną. 

7. Po śmierci Władysława Warneńczyka władzę objął jego brat Kazimierz Jagiellończyk. Za 

jego czasów była wojna trzynastoletnia z Krzyżakami. Było to w latach 1454-1466. 

Zakończyła się ona sukcesem dla Polski. Na mocy pokoju w Toruniu Polska odzyskała 

Pomorze Gdańskie.  

 -ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

* Jadwiga objęła w Polsce tron gdy miała ok. 12 lat. Była niezwykle wykształcona, jak na 

tamte czasy, znała język łaciński, węgierski, niemiecki  i polski. Miała ok. 180 cm wzrostu i 

prawdopodobnie była blondynką. Narzeczonym Jadwigi był arcyksiążę austriacki Wilhelm, 

któremu była przyrzeczona jako mała dziewczynka. Czuła do niego sympatię. Wilhelm nie 

podobał się to Polakom, którzy wybrali dla Jadwigi o wiele starszego męża był nim Jagiełło. 

W momencie ślubu miał około 40 lat. 

*Jagiełło to było niechrześcijańskie imię przyszłego króla Polski, na chrzcie przyjął imię 

Władysław. Od jego pierwszego imienia pochodzi nazwa dynastii Jagiellonów, która będzie 



rządzić Polską do 1572 roku. Władysław Jagiełło był najdłużej panującym polskim władcą. 

Zasiadał na tronie polskim przez 48 lat, ulubioną jego rozrywką było słuchanie słowików.  

* Dzięki Jadwidze i Jagielle przetrwała Akademia Krakowska, dlatego dzisiaj ta uczelnia nosi 

nazwę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jadwiga przekazała na rzecz tej uczelni: klejnoty, 

pieniądze, drogie stroje. Było tego ok. 600 kilogramów.  

* W bitwie pod Grunwaldem uczestniczył sołtys Cisowej, walczył po stronie Krzyżaków, 

gdyż wtedy te tereny podlegał Krzyżakom. 

*Kazimierz Jagiellończyk to jeden z najwybitniejszych królów Polski. Czterej jego synowie 

zasiadali na tronie Polski, Litwy, Czech i na Węgrzech ( Jan Olbracht, Aleksander, Zygmunt 

Stary i Władysław Jagiellończyk). Jego żoną była Elżbieta Habsburżanką, którą nazwano 

„matką królów”. 

-proszę obejrzeć jeden z filmów: 

Unia polsko-litewska - Lekcje historii pod ostrym kątem - Klasa 5 (new) 

https://www.youtube.com/watch?v=LLSO0yA_dIM  

Czasy świetności dynastii Jagiellonów - Lekcje historii pod ostrym kątem - Klasa 5 

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

Monarchia stanowa w Polsce - Lekcje historii pod ostrym kątem - Klasa 5 

https://www.youtube.com/watch?v=u4LiiteB_Oo  

- dla chętnych quiz: 

Unia dwóch państw 

https://learningapps.org/2975220  
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