
Historia kl 5a, 5c, 5d, 5e instrukcja pracy na 10 tydzień nauki  

tydzień 18.05-22.05.20 

 

Drodzy uczniowie ! 

Zaczynamy wystawianie ocen. Pamiętajcie, że każde puste miejsce i brak wysłanego zadania to 

ocena niedostateczna, która pogarsza Waszą sytuację. Czekam więc na Wasze prace, zwłaszcza 

tych uczniów, którzy mają kilka zaległości.  Wykorzystajcie, każdą możliwość, aby poprawić i dostać 

pozytywne  oceny. 

 

Zapisujemy pierwszy w tym tygodniu temat lekcji: Unia 

polsko -litewska. 

W zeszycie zapisujemy notatkę. 

 

Po bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego, królem Polski został Ludwik Andegaweński, a 

następnie po uzyskaniu zgody od polskich możnowładców, jego córka Jadwiga.  

1385 rok- podpisanie unii w Krewie. Aby móc wspólnie walczyć z Krzyżakami, książę litewski 

Jagiełło przyjął chrzest, poślubił Jadwigę i został królem Polski 

1409-1411-Wielka Wojna z Krzyżakami 

15 lipca 1410- Zwycięska dla Polaków bitwa pod Grunwaldem 

Obejrzyjcie sobie fragment filmu „ Krzyżacy”. Teraz łatwiej Wam będzie sobie wyobrazić jak 

wyglądała bitwa pod Grunwaldem  w 1410 roku. Zachęcam do obejrzenia z rodzicami całego 

filmu. 

https://youtu.be/nVqOlcjUTqk  

 

 

Zapisujemy drugi temat lekcji: Jaką bitwę namalował Jan 

Matejko? 

 

Otwórz podręcznik na stronie 214-215 i przeczytaj tekst, obejrzyj obraz a następnie 

odpowiedz na pytania. Poproś ich o pomoc przy zadaniu 5. Porozmawiajcie razem o tym. 

https://youtu.be/nVqOlcjUTqk


1. Skąd Jan Matejko miał wiedzę, żeby dobrze (czyli zgodnie z wiedzą historyczną) 

namalować obraz „ Bitwa pod Grunwaldem”? 

2. Dlaczego namalował ten obraz? 

3. Jak nazywał się Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego ? Napisz jak go malarz 

namalował na obrazie? 

4. Co robił król Władysław Jagiełło w czasie bitwy? 

5. Znajdź na obrazie postać lub informację, która jest nieprawdziwa. Dlaczego malarz, 

mimo że znał historię, namalował tę postać lub przedmiot, sytuację? 

6. Co się stało z obrazem „Bitwa pod Grunwaldem” w czasie II wojny światowej? 

Gdybyś mógł, gdzie Ty byś schował obraz, tak aby wróg go nie znalazł? 

7. Zadanie dodatkowe, dla chętnych. Namaluj fragment obrazu, postać,  podpisz co to 

jest. Napisz w której części obrazu się znajduje 

 

Zadanie przesyłamy na następną środę-27 maja. 


