Temat: Polska w unii z Węgrami i Litwą.
ZAPAMIĘTAJ
1. Po śmierci Kazimierza Wielkiego, ostatniego króla z dynastii Piastów, władcą Polski został
jego siostrzeniec – Ludwik Andegaweński, król Węgier. Po Ludwiku na tron polski wstąpiła
jego córka Jadwiga.
2. Na męża Jadwigi polscy możnowładcy wybrali wielkiego księcia litewskiego – Jagiełłę.
W1385 roku w Krewie Polska zawarła unię personalną z Litwą. Oba państwa łączyła dotąd
osoba wspólnego władcy. Główną przyczyną zawarcia unii było zagrożenie Polski i Litwy ze
strony Krzyżaków.
3. Jagiełło przyjął chrzest i rozpoczął chrystianizacje Litwy.
4. W 1410 roku wybuchła wojna miedzy Krzyżakami a Polską i Litwą (tzw. Wielka wojna). W
1410 roku połączone siły polsko-litewskie pod wodza Władysława Jagiełły pokonały
Krzyżaków w bitwie pod Grunwaldem.
5. W 1411 roku zawarto pierwszy pokój toruński: Polska nie odzyskała Pomorza Gdańskiego,
ale zakon po klęsce grunwaldzkiej nigdy już nie wrócił do dawnej potęgi.
Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami.
1. Po śmierci K…………… W………….., ostatniego króla z dynastii P……………….., władcą
Polski został jego siostrzeniec – L……………… A…………………… i, k………. Węgier.
Po Ludwiku na tron polski wstąpiła jego córka J………………...
2. Na męża Jadwigi polscy możnowładcy wybrali wielkiego k………….. l………………… –
J………………. W1385 roku w Krewie Polska zawarła u……….. p…………………. z
L……………. Oba państwa łączyła dotąd osoba wspólnego władcy. Główną przyczyną
zawarcia unii było zagrożenie Polski i Litwy ze strony K………………...
3. Jagiełło przyjął ch……….. i rozpoczął chrystianizacje Litwy.
4. W ………………. roku wybuchła wojna miedzy K………………. a P………….. i
L…………. (tzw. Wielka wojna). W 1410 roku połączone siły polsko-litewskie pod wodza
Władysława Jagiełły pokonały Krzyżaków w bitwie pod G……………………...
5. W…………. roku zawarto pierwszy p…………… t…………………. Polska nie odzyskała
P……………….. G………………., ale zakon po klęsce grunwaldzkiej nigdy już nie wrócił
do dawnej p………………...
Odpowiedz na pytania do powyżej zamieszczonego tekstu.
1. Kto został władca Polski po śmierci Kazimierza Wielkiego?
…………………………………………………………………………………………………
2. Kogo wybrano na męża Jadwigi?
…………………………………………………………………………………………………
3. W którym roku i gdzie Polska zawarła unię personalną?
…………………………………………………………………………………………………
4. Co przyjął Jagiełło?
…………………………………………………………………………………………………
5. W którym roku i w jakiej miejscowości wybuchła wielka wojna z Krzyżakami?
…………………………………………………………………………………………………
6. Jak zakończyła się bitwa z Krzyżakami?
…………………………………………………………………………………………………
7. W którym roku zawarto pokój toruński?

……………………………………………………………………………………………..
8. Co wydarzyła się na mocy zawartego pokoju?
…………………………………………………………………………………………….
Ilustracje przedstawiają dokonania Jadwigi i Jagiełły. Przyporządkuj do malowidła
odpowiednie tytuły spośród podanych w ramce.
- Chrzest Litwy, - Zwycięstwo pod Grunwaldem, - Odnowienie Akademii Krakowskiej
– Zawarcie unii w Krewie
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