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Temat: Unia polsko-litewska w Krewie (1385) - początek dziejów polsko-litewskich  

Temat: Czasy świetności dynastii Jagiellonów      11.06.2020 r. 

 

Cel lekcji: 

 poznanie dziejów polsko - litewskich. 

Unia - związek dwóch lub więcej państw opartych na wzajemnych korzyściach. 
(zapisz pojęcie do zeszytu) 

 

 
 

Obejrzyj: Unia polsko-litewska w Krewie - 14 sierpnia 1385 roku 

https://www.youtube.com/watch?v=yGRkxzGVeL4 

 

Przeczytaj:  

 14 sierpnia 1385 w Krewie na Litwie doszło do podpisania aktu unii polsko-

litewskiej. Dokument regulował stosunek Korony Królestwa Polskiego z Wielkim 

Księstwem Litewskim. Litwa z jednej strony była najrozleglejszym państwem w 

Europie, a zarazem ostatnim państwem pogańskim, co przysparzało jej niemało 

kłopotów, ponieważ stale stawała się obiektem ataków Krzyżaków. Na Litwę wciąż 

przybywały kolejne krucjaty krzyżackie, aby rozprawić się z pogańskim narodem. 

Polacy też mieli swoje zatargi z zakonem krzyżackim, dlatego do Litwinów było im 

bliżej niż by się mogło wydawać. – Unia z Litwą stwarzała szansę na silny sojusz 

wojskowy, który mógłby stanowić odpowiednią przeciwwagę dla potężnego 

zakonu. Nie był to jednak jedyny powód zawarcia unii w Krewie. – Strona polska 

chciała mieć zapewnione spokojne panowanie na Rusi. Liczyła, że sojusz z Litwą 

umożliwi prowadzenie tam chrystianizacji, co spowoduje wzrost prestiżu polskiego 

kościoła katolickiego w świecie chrześcijańskim. Chrzest dla Litwy również nie był 

bez znaczenia. Przyjmując chrześcijaństwo, państwo wkroczyło na dobre do kultury 

europejskiej. Pociągnęło to za sobą skok cywilizacyjny oraz korzyści gospodarcze. 



Materiał z historii dla klasy 5. Opracowała: Joanna Wieczorek 

strona www. joannawieczorek.pl e-mail: Synesios0@gmail.com 

 

 

 

 

Postanowienia 
Unia ta miała łączyć oba kraje przez osobę władcy (unia personalna). Wielki książę 

litewski Jagiełło miał wziąć ślub z królem Polski Jadwigą oraz objąć polski tron. W 

zamian Jagiełło zobowiązał się do przyjęcia chrztu, chrystianizacji swojego kraju, 

wypuszczenia polskich jeńców oraz wspomagania  starań o odzyskanie ziem 

straconych przez Koronę. 

 

Jagiełło w Krakowie 
Dopełnieniem podpisania aktu unii były wydarzenia roku 1386. 22 lutego do 

Krakowa przybył litewski książę Jagiełło. Dwa dni później przyjął chrzest, 

przyjmując imię Władysław i wziął ślub z 12-letnią wówczas Jadwigą. 17 marca 

został uroczyście koronowany na króla Polski. 
 

 

 

Uproszczone drzewo genealogiczne Jagiellonów 

 

 
 

 
Źródło: Fragm. Foliogramu dla szkoły, Wyd. PWN. 
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(Zapisz pojęcie do zeszytu) 

1.Unia w Krewie (1385) 

 

 
 

2. Ważne daty:  

a) 1226 r. - Sprowadzenie Krzyżaków przez Konrada Mazowieckiego 

b) 1308 r.  - Utrata Pomorza Gdańskiego przez Polskę na rzecz Krzyżaków  

c) 1385 r. - Unia polsko-litewska w Krewie 

d) 1386 r. – koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski 

 

3. Przebieg  wojen polsko-krzyżackich w XV wieku. 

a) Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim  

1409 r.  najazd Krzyżaków na ziemię dobrzyńską i Kujawy  

15 lipca 1410 r.  - bitwa pod Grunwaldem  

25 lipca – 19 września 1410 r. - oblężenie zamku w Malborku przez Polaków  

1411 r. - podpisanie I pokoju toruńskiego  

b) wojna trzynastoletnia  

18 września 1454 r. - bitwa pod Chojnicami  

1457 r. - wykupienie przez Polaków zamku w Malborku  

1462 r. - bitwa pod Świecinem  

1463 r. - bitwa morska na Zalewie Wiślanym  

19 października 1466 r. -  podpisanie II pokoju toruńskiego. 

 

Do roku 1464 trwały rokowania, zakończone podpisaniem wspomnianego wyżej II 

pokoju toruńskiego. Polska odzyskała (po 158 latach) Pomorze Gdańskie (dokładniej 

Prusy Królewskie), jednakże nie doszło do całkowitej inkorporacji ziemi krzyżackiej 

do Korony Polskiej. Do Polski wróciła również ziemia chełmińska (oczywiście 

Malbork i Elbląg). Państwo zakonne stało się lennem Polski, zaś każdy wielki mistrz 

zobowiązany był do składania władcy polskiemu hołdu.  
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Materiał pomocniczy (dla chętnych) 

 
Źródło: gwo.pl 
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Temat: * Tajemnice sprzed wieków – Jaką bitwę namalował Jan Matejko? 

           11.06.2020 r. 

Cele lekcji: 

 okoliczności powstania obrazu Bitwa pod Grunwaldem   

 Jan Matejko jako malarz dziejów Polski  

 obrazy jako źródło wiedzy historycznej  

 znaczenie Bitwy pod Grunwaldem 

 

 Jak już pewnie zauważyliście do źródeł ikonograficznych zaliczamy: obrazy, 

rysunki, karykatury, plakaty, mozaiki, filmy i zdjęcia. Dostarczają one nam 

informacji na temat przedstawionych na nich postaci, wydarzeń, zjawisk, a także 

pozwalają śledzić zmiany zachodzące w otoczeniu oraz poznać cechy 

charakterystyczne życia codziennego minionych epok. Warto pamiętać, że źródła te 

mają charakter subiektywny i są świadectwem poglądów, sposobu myślenia oraz 

postrzegania rzeczywistości przez poszczególnych autorów. 

 

Kim był Jan Matejko? 

Jan Matejko to jeden z najwybitniejszych polskich malarzy, który swoją 

historiozoficzną twórczością zyskał uznanie na całym świecie. Żyjący w XIX w. 

artysta był gorącym patriotą, a jego dzieła wyjątkowym wyrazem idei 

niepodległościowych. 

 

Bitwa pod Grunwaldem  

 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Grunwaldem 
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Zobacz : Bitwa pod Grunwaldem 3D 

https://www.youtube.com/watch?v=SBYwPn5Xwwg 

 

Jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy  

15 lipca 1410 roku miała miejsce jedna z największych bitew w dziejach średniowiecznej Europy. 

Naprzeciw siebie pod Grunwaldem stanęły połączone siły Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa 

Litewskiego, dowodzone przez króla polskiego Władysława Jagiełłę i wielkiego księcia litewskiego 

Witolda oraz wojska Zakonu Krzyżackiego, dowodzonego przez wielkiego mistrza krzyżackiego 

Ulricha von Jungingena. 

 Zakon Najświętszej Panny Marii Domu Niemieckiego, powszechnie zwany Krzyżakami, został 

sprowadzony do Polski w 1226 r. przez księcia Konrada Mazowieckiego. Nadano mu Ziemię 

Chełmińską, gród Nieszawę i kilka wsi na Kujawach. Głównym zadaniem Zakonu miała być obrona 

północno-wschodniego Mazowsza przed łupieżczymi napadami Prusów. Podbój Prus miał miejsce w 

latach 1236-1283 r. W latach 1308-1309 Krzyżacy podstępnie opanowali Pomorze Gdańskie, dając w 

ten sposób powód do wojen o odzyskanie przez Polskę utraconych ziem.  Zawarta w 1385 r. w Krewie 

unia polsko-litewska bardzo zaniepokoiła Zakon Krzyżacki. Litwa bowiem przyjęła chrzest, 

wytrącając tym samym argumenty do nawracania ją na wiarę chrześcijańską „krwią i żelazem”. 

Krzyżacy znaleźli inny pretekst do uderzenia na Litwę. Powodem był wybuch powstania na Żmudzi, 

która będąc integralną częścią Litwy została przekazana Krzyżakom. Krzyżacy oskarżali Polskę i 

Litwę o wspomaganie powstania, poprzez m.in. dostarczanie broni powstańcom. W 1409 r. wybuchła 

wojna z Zakonem, którą przerwał rozejm zawarty do 24 czerwca 1410 r. Przerwa w konflikcie 

zbrojnym posłużyła obu stronom na przygotowania wojenne. W grudniu 1409 r. w Brześciu nad 

Bugiem odbyła się narada wojenna króla Władysława Jagiełły z Wielkim Księciem Witoldem. 

Głównym jej postanowieniem było zjednoczenie sił obu państw do rozstrzygających działań 

przeciwko Krzyżakom, a w szczegółach zaś plan królewski zakładał: 

przejęcie inicjatywy strategicznej przez armię Jagiełły i przeniesienie walki na terytorium 

nieprzyjaciela; 

1. przyjęcie walnej rozprawy na polu bitwy i do zniszczenia sił i zasobów przeciwnika; 

2. zastosowanie zasady ekonomii sił, dzieląc je pomiędzy zadania główne i zadania pomocnicze; 

3. docenienie znaczenia terenu ze względu na potrzeby wojenne; 

4. celowe zachowanie tajemnicy przez co uzyskiwał moment zaskoczenia wroga; 

5. zastosowanie nowej techniki (most pontonowy, który był ewenementem w sztuce wojennej) i 

tworzył punkty zaopatrzenia (np. w Płocku). 

  W dniu 30 czerwca 1410 r. w Czerwińsku nad Wisłą skoncentrowały się wojska polskie i 

litewsko-ruskie. Wojska polskie przeprawiły się na prawy brzeg rzeki po moście pontonowym . 

Następnie siły koalicyjne podjęły marsz w kierunku stolicy Zakonu. Dotarły do Kurzętnika, gdzie 

znajdowały się dogodne i dobrze ufortyfikowane pozycje krzyżackie. Widząc to, Król Władysław 

Jagiełło nakazał obejść Drwęcę do rejonu Ostródy przez Działdowo i Dąbrówno. Manewr Jagiełły 

spowodował, że obie strony znalazły się w otwartym polu.   

 Obie armie, polsko-litewska i krzyżacka spotkały się w dniu 15 lipca koło wsi Grunwald, 

Łodwigowo i Stębark na zachód od jeziora Lubień. Armia krzyżacka stanęła w szyku o szerokości ok. 
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2,5 km na południowy wschód między Łodwigowem a Stębarkiem. Artyleria krzyżacka zajęła pozycje 

przed szykiem, zaś na przedpolu ugrupowania uszykowała się lekka jazda. Ciężkozbrojna jazda 

krzyżacka była ugrupowana w linie kolumn chorągwianych. W pobliżu obozu znajdowała się pewna 

liczba chorągwi stanowiąca odwód wielkiego mistrza.  

 Siły obu stron były porównywalne i przedstawiały się następująco: 

 Polacy i Litwini: 

ponad 30 tys. jazdy (18 tys. Polacy i ok. 2 tys. jazdy zaciężnej, 11 tys. Litwini i ok. 2 tys. Tatarów); 

 ok. 2 tys. piechoty. 

 Krzyżacy: 

 16 tys. jazdy; 

 5 tys. piechoty i 5 tys. czeladzi. 

Siły polsko-litewsko-ruskie były zorganizowane w 90 chorągwi jazdy (50 z Korony i 40 z Wielkiego 

Księstwa Litewskiego). Lewe skrzydło sprzymierzonych stanowiły chorągwie polskie, które zostały 

uszykowane w trzy linie szyku klinowo-kolumnowego. Za nimi ustawiły się chorągwie najemne. Na 

prawym skrzydle stanęły wojska litewsko-ruskie i Tatarzy.  

 Bitwę rozpoczęły lekkie chorągwie litewsko-ruskie, które uderzając na Krzyżaków dokonały 

m.in. rozpoznania ugrupowania bojowego nieprzyjaciela. Po rozpoznaniu przedpola, nadszedł czas do 

uderzenia sił głównych. Ciężkie rycerstwo polskie uderzyło na prawe skrzydło, a litewsko-ruskie na 

lewe skrzydło krzyżackie. W starciu polskiego rycerstwa zarysował się sukces, ale w walce z 

ciężkozbrojną jazdą krzyżacką Litwini nie wytrzymali naporu, co doprowadziło do ich wycofania z 

pola bitwy. Na miejscu pozostały jedynie chorągwie smoleńskie. Bitwa miała dramatyczny przebieg, 

szala zwycięstwa przechylała się w obie strony. Późnym popołudniem Krzyżacy do walki wprowadzili 

swój ostatni odwód – 16 chorągwi z Wielkim Mistrzem Zakonu – Ulrykiem von Jungingenem na 

czele. Manewr ten jednak został w porę dostrzeżony przez Jagiełłę. Rycerstwo polskie przegrupowując 

się powstrzymało impet krzyżacki. Jagiełło dowodząc ze wzgórza i mając wgląd w ogólną sytuację 

taktyczną, wprowadził do walki odwód, który przesądził o zwycięstwie. Poza tym na pole bitwy 

powróciły rozproszone lekkie chorągwie litewskie, które znacznie wzmocniły siły sprzymierzonych. 

W bitwie grunwaldzkiej zginęło ponad 8 tys. rycerstwa krzyżackiego, w tym wielki mistrz i niemal 

cała starszyzna zakonna. Po stronie polskiej straty wyniosły ok. 6 tys.  Wiktoria grunwaldzka była 

sukcesem w skali taktycznej, a operacyjnie nie została jednak należycie wykorzystana . Podkreślić 

jednak trzeba, że cios zadany pod Grunwaldem spowodował, że Zakon Krzyżacki już nigdy nie 

osiągnął dawnej świetności. 

Źródło:  https://www.wojsko-polskie.pl/bitwa-pod-grunwaldem/ 
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Temat: Wielka wojna z Zakonem (1409- 1411)- praca z tekstem źródłowym 

           23.06.2020 r. 

Cel lekcji:  

 Analiza tekstu źródłowego. 
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Źródło: Krzysztof Jakubaszko, Teksty źródłowe do historii 1, Wydawnictwo ROŻAK, Gdańsk 2001. 

Pytania  nr 1, 2 i 3 do zeszytu! 
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Obejrzyj: Czasy świetności dynastii Jagiellonów - Lekcje historii pod ostrym kątem - 

Klasa 5 

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

 

 

Źródło mapy: Wydawnictwo Operon 
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Temat: Ćwiczenia utrwalające       24.06.2020 r. 

Zadanie (do zeszytu) 

Przyjrzyj się zamieszczonej poniżej mapie Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa 

Litewskiego, a następnie wykonaj poniższe polecenia. 

 
a) Podkreśl przedział czasowy,  którego dotyczy mapa:  

Lata 1385-1492 ,   Lata 1385-1466,      Lata  1411-1492,      Lata 1466-1569  

b) Uzasadnij swój wybór podając wydarzenia mające miejsce w datach granicznych .  

- ………… r. - …………………………………………………………………………………..  

- ………… r. - ………………………………………………………………………………….. 

a) 1385-1466  b) 1385r. - układ w Krewie    1466r. - II pokój toruński/zakończenie wojny 13-

letniej/ przyłączenie Prus Królewskich (Pomorza Gdańskiego) do Polski   

 

Zadanie (do zeszytu) 

Przeczytaj fragmenty tekstów źródłowych dotyczących unii polsko–litewskich zawartych  

w XIV-XV w., a następnie uzupełnij tabelkę wpisując odpowiednie informacje. 

 
unia horodelska 1413 r.  unia krewska 1385 r.  unia wileńsko- radomska 1401 r. 
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Zadanie (do zeszytu) 

Monarchia stanowa w Polsce 

Uzupełnij zdania wpisując odpowiednie informacje w wykropkowane miejsca.  

Sejm walny ukształtował się za panowania króla ......................................................w ................ 

roku. Składał się z trzech stanów sejmujących: ................, ................... i ....................................... 

Posłów na sejm wybierały ........................................ z każdej ziemi lub województwa. Senatorami 

byli ..............................(określ jak długo) najwyżsi dostojnicy duchowni i świeccy. Skład sejmu 

został ostatecznie ustalony po zawarciu unii lubelskiej - liczył ............. (podaj liczbę) posłów i 

............. (podaj liczbę) senatorów. Sejmy zwyczajne były zwoływane przez ............. co ............. 

(podaj liczbę) lata i obradowały ............. (podaj liczbę) tygodni. 

 

/Jana Olbrachta, 1493, króla, senatu, izby poselskiej, sejmiki ziemskie, dożywotnio, 170 (ewentualnie 168), 

140, króla, 2, 6/ 

 

Zadanie (do zeszytu) 

 
 

 
 

I.   

A. król.   

C. izba poselska    

II.   

np. marszałek wielki, marszałek nadworny, kanclerz, podkanclerzy, podskarbi wielki   
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Pozostałe materiały zamieszczę na mojej stronie z hasłem (podam mailowo). 
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