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Drodzy uczniowie i rodzice! 

Propozycje ocen zostały wystawione w dzienniku elektronicznym, jednak semestr nadal jeszcze trwa. 

Kończy się, ale nie zmarnujmy tych ostatnich lekcji. Wielu z Was, świetnie pracowało. Utrzymajcie tę 

dyscyplinę do końca      . Wszyscy, którzy nie wysłali jeszcze prac, mają szansę zrobić to w tym 

tygodniu. Zostały nam jeszcze dwa tematy lekcji z podręcznika, zanim rozpoczniemy powtarzanie 

materiału z tego semestru. W tym tygodniu wykonacie notatkę i zadania do zeszytu, ale nie 

przysyłajcie  mi prac. Będzie szansa odpowiadać ustnie z tego zagadnienia. Już niedługo. 

W czwartek, będę znała również termin naszego zdalnego spotkania na platformie Teams. Dlatego 

proszę, abyście od czwartku po południu, sprawdzali naszą zakładkę, e-learningową, gdzie pojawi się 

informacja o nim. Myślę, że umieszczę ją również w dzienniku elektronicznym. Proszę mieć 

przygotowane ćwiczenia i zeszyt.  

Zajęcia na Teams, będą szansą na zdobycie stopni z aktywności. Dzięki temu nie będziemy musieli 

robić dodatkowych zadań, a wszystko powtórzymy, utrwalimy na zajęciach. Będzie to czas na 

zadawanie pytań dotyczących wiedzy historycznej, które być może chcecie mi zadać. 

Cały czas przyjmuję zaległe prace. 

A w tym tygodniu  zapiszcie temat lekcji: 

Temat: Czasy świetności dynastii Jagiellonów. 

W zeszycie zapisujemy notatkę: 

1. Najstarszy syn Władysława Jagiełły, o tym samym imieniu, objął władzę po śmierci 

ojca w wieku 10 lat. W sprawowaniu władzy pomagał mu wpływowy biskup 

krakowski Zbigniew Oleśnicki. W 1440 roku Węgrzy wybrali Władysława na swojego 

króla. Niestety 4 lata później zginął w wojnie z Turkami w bitwie pod Warną. Dlatego 

nazywany jest Władysławem Warneńczykiem.  

2. Młodszy syn Jagiełły to Kazimierz Jagiellończyk, a jego rządy to czas dobrobytu i 

sukcesów Królestwa Polskiego 

Za jego czasów toczyła się wojna 13 letnia (1454-1466) z Krzyżakami. Jej przyczyną 

było wydanie przez króla Kazimierza Jagiellończyka, dokumentu, który włączył 

Pomorze Gdańskie i Prusy do Królestwa Polskiego. Mieszkańcy tych terenów byli 

niezadowoleni z rządów Krzyżaków, Założyli oni tak zwany Związek Pruski i chcieli 

należeć do Polski.  

Udało się wygrać wojnę. Na mocy pokoju w Toruniu w 1466 roku, Polska odzyskała 

Pomorze Gdańskie wraz z Malborkiem, ziemię chełmińską oraz biskupstwo 

warmińskie.  Krzyżacy przenieśli swoją stolicę do Królewca. Wielki Mistrz Zakonu 

krzyżackiego został zmuszony do złożenia hołdu królowi Polski. 

 

3. Pod koniec XV wieku przedstawiciele dynastii Jagiellonów panowali w czterech 

państwach: Polsce, Litwie, Czechach i na Węgrzech.  



W Czechach  i na Węgrzech panował Władysław Jagiellończyk, a następnie jego syn 

Ludwik, który zginął w 1526 roku w bitwie pod Mohaczem i to zakończyło panowanie 

naszej dynastii na obcych tronach. 

 

Zadanie domowe 

Dlaczego Elżbietę Habsburżankę, żonę Kazimierza Jagiellończyka, nazywano „matką 

krółów”? 

 

Wykonajcie również ćwiczenia strona 118-119 

Czas na wykonanie zadań, jak zwykle do następnego wtorku  
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