
Historia klasa 5. 
Temat: 1. Unia Polski z Litwą. 
 2. Wielka wojna z zakonem krzyżackim. 
 3. Synowie Jagiełły. 

Unia Polski z Litwą 

 

Kalendarium 

1384 – koronacja Jadwigi Andegaweńskiej na króla Polski  

1385 – zawarcie unii polsko-litewskiej w Krewie  

1386 – koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski  

1399 – śmierć Jadwigi Andegaweńskiej 

 

Źródło 1. Tablica genealogiczna Andegawenów [fragment] 

 
 

 

Źródło 2. Jan Matejko, Jadwiga Andegaweńska, obraz z Pocztu królów i książąt 

polskich 

 
 



 

Źródło 3. Mapa. Polska i Litwa w XV w., CARTE 

 

 
 

 

Źródło 4. Tablica genealogiczna Jagiellonów [fragment] 

 

 
 



 

Źródło 5. Akt unii w Krewie [fragment] 

 

Pan Jagiełło ze wszystkimi swoimi braćmi dotąd nieochrzczonymi, krewnymi, szlachtą, 

poddanymi wielkimi i małymi żyjącymi w jego ziemiach, wiarę katolicką świętego Kościoła 

rzymskiego przyjąć pragnie, zamierza i pożąda [...]. Także tenże Jagiełło, wielki książę 

obiecał, że układ pieniężny zawarty [...] między [...] królową Węgier z jednej, a księciem 

Austrii z drugiej strony [...] da i załatwi gotówką*. Także tenże wielki książę Jagiełło obiecał 

i przyrzekł, że wszystkie ziemie zagrabione i straty Królestwa Polskiego przez czyjekolwiek 

ręce odebrane i zagarnięte przywróci własnymi kosztami i zabiegami. Także tenże Jagiełło, 

wielki książę, obiecał wszystkich chrześcijan, zwłaszcza [...] z ziemi polskiej pojmanych i 

obyczajem wojennym uprowadzonych przywrócić do poprzedniej wolności [...]. W końcu 

także wymieniony Jagiełło książę przyrzekł ziemie swoje Litwy i Rusi do Korony Królestwa 

Polskiego przyłączyć.  

 

* za zerwanie zaręczyn Jadwigi z Wilhelmem Habsburgiem, księciem Austrii  

 

Ćwiczenia 

 

Na podstawie źródła 1.  
 

Wyjaśnij, dlaczego zdecydowano, że na tronie polskim ma zasiąść młodsza córka Ludwika 

Węgierskiego – Jadwiga, a nie starsza Maria.  

 

 

Na podstawie źródła 2.  
 

Królowa Jadwiga była niewiastą wykształconą, m.in. zleciła tłumaczenie na język polski 

Księgi psalmów i zabiegała u papieża o pozwolenie na utworzenie katedry teologii na 

krakowskiej uczelni. Wyjaśnij, w jaki sposób Jan Matejko, tworząc jej wizerunek, 

zasygnalizował dokonania królowej w dziedzinie kultury i nauki?  

 

Na podstawie źródła 3.  
 

Wyjaśnij, dlaczego sąsiedztwo z zakonem krzyżackim było czynnikiem zbliżającym Polskę i 

Litwę.  

 

Na podstawie źródła 4.  

 

1. Wyjaśnij pokrewieństwo, które łączyło Jagiełłę i Witolda.  

2. W pierwszej połowie XIV w. został zawarty związek małżeński między przedstawicielami 

dynastii Piastów i Jagiellonów. O czym to świadczy?  

 

 

Na podstawie źródła 5.  
 

1. Wymień zobowiązania, które przyjmował Władysław Jagiełło.  

2. Dlaczego wśród zobowiązań Jagiełły znalazł się obowiązek uiszczenia zapłaty?  



3. Sprawdź, ile lat miała Jadwiga, gdy odbyły się jej symboliczne zaślubiny z Wilhelmem, a 

ile, gdy wyszła za mąż za Władysława Jagiełłę. Jaka różnica lat dzieliła małżonków?  

4. Jak interpretowano ostatnie zdanie zacytowanego tekstu? Dlaczego odmienna interpretacja 

tego zdania mogła powodować konflikty między Polakami i Litwinami?  

5. Rozważ szanse i zagrożenia dla Polski wynikające z unii personalnej z Litwą. 

 

 

  Linia chronologiczna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Źródło 4. Jan Długosz. Roczniki czyli kroniki Królestwa Polskiego [fragment] 

 

[…] Jagiełło, wielki książę litewski, dowiedziawszy się, że królowa Jadwiga, córka króla 

Ludwika, sprowadzona z Węgier do Polski i ozdobiona królewską koroną, objęła w 

Królestwie Polskim rząd i władzę, i posłyszawszy tak z rozgłośnych między ludźmi wieści, 

jak i licznych doniesień, za którymi wysyłał, że królewna była dziewicą tak przedziwnej 

piękności, iż podobnej wówczas świat cały nie miał, wyprawił do Krakowa dwóch książąt 

braci swoich z prośbą o jej rękę […].  

 

 

Źródło 5. Jan Matejko. Władysław Jagiełło obraz z Pocztu królów i książąt 

polskich 

 
 

[źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Wladyslaw_Jagiello.jpg]  



 

Źródło 6. Akt unii w Krewie z 1385 r. [fragment] 

 

[…] wielki książę Jagiełło obiecał i przyrzekł, że wszystkie ziemie zagrabione i straty 

Królestwa Polskiego przez czyjekolwiek ręce odebrane i zagarnięte przywróci własnymi 

kosztami i zabiegami. Także tenże Jagiełło, wielki książę, obiecał wszystkich chrześcijan, 

zwłaszcza [...] z ziemi polskiej pojmanych i obyczajem wojennym uprowadzonych [na Litwę] 

przywrócić do poprzedniej wolności [...]. W końcu także wymieniony Jagiełło książę 

przyrzekł ziemie swoje Litwy i Rusi do Korony Królestwa Polskiego przyłączyć.  

 

 

Ćwiczenia 

 

Na podstawie źródła 4.  
 

1. Jaki był główny cel poselstwa wysłanego przez Jagiełłę do Krakowa?  

2. Z jakiego kraju pochodził Jagiełło? 

 

 

Na podstawie źródła 6.  
 

Ślub Jadwigi i Jagiełły przypieczętował unię między dwoma państwami. Wymień 

zobowiązania króla Władysława Jagiełły wobec swoich nowych poddanych. 

 

Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim 

 

 

Kalendarium 

 

 

1409–1411 – Wielka Wojna z Zakonem  

1410 – bitwa pod Grunwaldem  

1411 – pierwszy pokój toruński z Krzyżakami  

1413 – unia polsko-litewska w Horodle  

1414 – wystąpienie Pawła Włodkowica na soborze w Konstancji  

 

 

Źródło 1. Mapa. Polska i Litwa w XV w., CARTE 

 



 
 

 

 

Źródło 2. Jan Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego 

[fragment] 

 

15 lipca [1410], Władysław, król Polski [...] za najważniejszą rzecz osądził, aby wprzódy 

oddać powinności Bogu, nim by do wojny przystąpił: zaczem udawszy się do kaplicy 

obozowej wysłuchał z wielkim nabożeństwem dwóch mszy [...]. Król brał już na głowę hełm 

[...], gdy mu doniesiono, że od wojsk krzyżackich przybyli dwaj heroldowie [...]. Ci, 

powitawszy króla [...] opowiedzieli swoje poselstwo tymi słowy [...]: „Najjaśniejszy królu! 

Wielki mistrz pruski Ulryk śle tobie i twojemu bratu [...] te dwa miecze w pomoc do 

zbliżającej się walki, abyś przy tej pomocy [...] wystąpił do bitwy; a iżbyś się nie chował w 

tych gajach i zaroślach, ale na otwartym polu wyszedł walczyć [...].” Władysław zaś, król 

Polski [...] odpowiedział spokojnie: „Chociaż w wojsku moim mam dostatek oręża i od 

nieprzyjaciół bynajmniej ich nie potrzebuję, [...] przyjmuję w imię Boże i te dwa przysłane 

miecze, od wrogów, łaknących krwi mojej i narodu mego. [...]” Gdy wytrąbiono hasło 

bojowe, wszystko wojsko królewskie zaśpiewało głośno pieśń ojczystą Bogarodzica, a potem 

z podniesionymi kopiami pobiegło do bitwy.  

 

Źródło 3. Fragment filmu w reżyserii Aleksandra Forda pod tytułem Krzyżacy 

(ekranizacja powieści Henryka Sienkiewicza pod tym samym tytułem) 

 



 

http://www.youtube.com/watch?v=Tlrfjyk7Wko 

 

 

Źródło 4. Jan Matejko, Bitwa pod Grunwaldem 

 

 
 

 

 

Źródło 5. Akt unii w Horodle [fragment] 

 

Panowie i szlachta litewska po śmierci Aleksandra, to jest Witolda wielkiego księcia 

litewskiego żadnego [innego] nie mają mieć i obrać za wielkiego księcia, jeno [tego] którego 

król polski za radą prałatów, panów polskich i ziem litewskich będzie obierać. I także prałaci, 

panowie szlachta królestwa polskiego [...] króla i pana nie mają sobie obierać bez wiadomości 

i rady naszej, to jest Aleksandra wielkiego księcia oraz panów i szlachty ziem litewskich.  

 

Źródło 6. Fragment wystąpienia Pawła Włodkowica na soborze w Konstancji 

 

Nie należy niepokoić ani osób, ani majątków niewiernych, którzy chcą spokojnie żyć […]. 

Grzeszy, więc władca, który ich pozbawia majątków bez przyczyny, albowiem nawet 

papieżowi nie wolno im dóbr odbierać […]. Tego rodzaju napad na niewiernych […] jest 

zaprzeczeniem miłości bliźniego […]. Nikogo do wiary zmuszać nie należy, gdyż wiara nie 

może wynikać z przymusu, a wymuszone modlitwy nie są miłe Bogu […]. Gdy […] 

posiadanie rzeczy ukradzionej lub siłą zdobytej jest wadliwe, nie mogą takie rzeczy być 

nabyte przez zasiedzenie lub przedawnienie […]. Z tego płynie wniosek, że wszystkie rzeczy 

tak nabyte […] muszą […] być zwrócone pod grozą utraty zbawienia. Grzech nie może 

bowiem być odpuszczony, o ile rzecz ukradziona nie będzie zwrócona.  

 



 

Ćwiczenia 

 

Na podstawie źródła 1.  

 

1. Podaj nazwę ziemi, która oddzielała terytorium państwa zakonnego w Prusach od 

terytorium państwa zakonnego w Inflantach. Dlaczego Krzyżacy chcieli przyłączyć tę ziemię 

do swojego państwa?  

2. Podaj nazwę ziemi, którą Krzyżacy zagarnęli Polsce w pierwszej połowie XIV w. i do 

której odzyskania zobowiązał się Władysław Jagiełło w akcie unii z 1385 r.  

3. Gdzie zostały skoncentrowane siły krzyżackie?  

4. Gdzie spotkały się wojska polskie i litewskie?  

5. W jaki sposób wojska Jagiełły przeprawiły się na drugi brzeg Wisły? W jakim kierunku 

podążyły po przeprawie przez Wisłę? Gdzie spotkały się z wojskami Krzyżackimi?  

 

 

Na podstawie źródła 2. i 3.  
 

1. Dlaczego Jagiełło nakazał odprawienie dwóch nabożeństw przed bitwą?  

2. W jaki sposób Krzyżacy chcieli nakłonić Jagiełłę do rozpoczęcia bitwy?  

3. Dlaczego Jagiełło rozstawił swoje wojsko w lesie?  

4. Jaki plan ataku przyjęła strona polsko-litewska? Czy był on skuteczny?  

5. Jaką pieśń śpiewali rycerze polscy ruszając do boju?  

6. Jakie posiłki przyprowadził ze sobą książę Witold?  

 

 

Na podstawie źródła 4.  
 

1. Wskaż na obrazie postaci: wielkiego mistrza Ulryka von Jungingena, księcia Witolda, króla 

Władysława Jagiełłę, Zawiszę Czarnego.  

2. Zwróć uwagę na włócznię, którą zadaje cios wielkiemu mistrzowi krzyżackiemu jeden z 

walczących. Kto i kiedy ją otrzymał? Co ma symbolizować ta włócznia w dłoniach 

(prawdopodobnie) Litwina atakującego mistrza krzyżackiego?  

3. Czy król bezpośrednio uczestniczył w walce?  

4. Czyja postać unosi się nad walczącymi? Co ma symbolizować przedstawienie jej 

wizerunku?  

 

 

Na podstawie źródła 5.  

 

1. W jaki sposób zwycięstwo pod Grunwaldem wpłynęło na zacieśnienie relacji między 

Polską i Litwą?  

2. Jakie postanowienia zawierała unia horodelska?  

 

 

Na podstawie źródła 6.  
 

1. Ustal, w jakim celu został zwołany sobór powszechny w Konstancji?  

2. W jakich okolicznościach doszło do wystąpienia rektora uczelni krakowskiej – Pawła 

Włodkowica?  



3. Jak Paweł Włodkowic oceniał chrystianizację przy pomocy oręża?  

4. Wytłumacz, jakie metody chrystianizacji autor uważał za słuszne.  

5. Wyjaśnij, jakie rozwiązanie sporu polsko-krzyżackiego o Pomorze Gdańskie sugeruje ten 

tekst i wskaż cytat potwierdzający Twoją odpowiedź.  

6. Dlaczego wystąpienie Pawła Włodkowica możemy uznać za niezwykle odważne?  

 

 

Kalendarium 

 

1447 – 1492 – Kazimierz Jagiellończyk na tronie Polski  

1454 – 1466 – wojna trzynastoletnia z Krzyżakami  

1466 – podpisanie II pokoju toruńskiego, odzyskanie Pomorza Gdańskiego przez Polskę  

 

 

Źródło 1. Skargi poddanych na zakon krzyżacki [1453 r.] 

 

11. Również w Gdańsku dużo dobrych patrycjuszów pozostało zamordowanych wbrew Bogu 

i prawu bez winy. Którzy w dobrej wierze udali się na zamek i tam zostali oszukani […].  

21. Również zabierano dobra na Pomorzu posiadane na prawie magdeburskim ziemskim i 

prawie dziedzicznym rycerzom, którzy po sobie nie pozostawili potomków męskich, mimo że 

mieli braci rodzonych i stryjecznych, którzy [przez to] nie mieli możności dziedziczenia. […]  

34. Również łokieć flamandzki uległ skróceniu, a więc gdzie się po staremu mierzyło po 

cztery łany, teraz się liczy pięć łanów, aby Zakon mógł obciążyć ludzi większym czynszem. 

[…]  

40. Także mieszkańcom Elbląga dano przywileje, że oni nie powinni na Pomorzu płacić 

żadnego cła, i ta wolność została również złamana.  

 

 

 

Źródło 2. Mowa Jan Bażyńskiego, przywódcy Związku Pruskiego do Kazimierza 

Jagiellończyka, Kraków 1454 r. 

 

Nie tajno, miłościwy królu, tobie i twojej radzie, a podobno i narodom sąsiednim, ile krzywd i 

niegodziwości […] wycierpieliśmy od mistrza i zakonu pruskiego. […] Komturowie i 

posiadacze zamków [nie cofali się] bez przeprowadzenia sprawy, bez złożenia sądu, zabierać 

nam dobra i majątki, żony […] i córki […] porywać […]. A tym, którzy się na takie krzywdy 

uskarżali zamiast wymierzania sprawiedliwości zdejmowano głowy albo wydzierano mienie. 

Przyciśnieni tak wielką niedolą, uczyniliśmy wszyscy między sobą związek, abyśmy się od 

tylu cierpień zasłonić mogli. […] cesarz […] unieważniwszy wyrokiem swoim nasz związek, 

skazał nas na […] na wieczne poddaństwo mistrzowi i zakonowi […]. Ten więc wyrok 

cesarza spowodował nas do wypowiedzenia posłuszeństwa Krzyżakom i podniesienia przeciw 

nim oręża […]. W ciągu kilku dni orężem naszym przeszło dwadzieścia zdobyliśmy zamków, 

jako: Toruń, Gdańsk, Elbląg, Grudziądz, Lidzbark, Golub, Kowalewo, Gniew, Świecie, 

Papowo, Tucholę, Pasłęk, Królewiec […], Brodnicę, Chełmno, Działdowo, […], które naszej 

uległy władzy. […] przeto udajemy się do Majestatu twego z prośbą, abyś raczył przyjąć za 

twoich i królestwa twego wieczystych poddanych i hołdowników, i wcielił do Królestwa 

Polskiego, od którego jesteśmy oderwani.  



 

 

 

 

Źródło 3. Mapa. Polska i Litwa w XV w., CARTE  

 

 
 

 

Źródło 4. Jan Długosz, Roczniki czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego 

[fragmenty] 

 

I zwyciężyła wtedy prawda, chociaż przez kilka wieków ukrywana w pomroce, i wyświeciło 

się dowodnie, co Krzyżacy różnymi wybiegami, fałszem i pozorami starali się uczynić 

wątpliwe, do kogo należeć miały ziemie pomorska, chełmińska i michałowska […].  

Rok Pański 1467  

 

I ja piszący te kroniki, czuję niemałą pociechę z ukończenia wojny pruskiej, odzyskania 

krajów z dawna od królestwa polskiego odpadłych i przyłączenia Prus do Polski. […] Teraz 

szczęśliwym mienię siebie, i swoich współczesnych, że oczy nasze oglądają połączenie się 



krajów ojczystych w jedną całość; a szczęśliwym byłbym jeszcze, gdybym doczekał 

odzyskania za łaską Bożą i zjednoczenia z Polską Śląska […].  

 

 

 

Ćwiczenia 

 

Na podstawie źródła 1.  

 

Oceń postępowanie Krzyżaków wobec ludności Pomorza. Odpowiedź uzasadnij.  

 

 

Na podstawie źródła 2.  
 

1. Czy charakterystyka polityki zakonu krzyżackiego przedstawiona przez Jan Bażyńskiego 

jest zgodna z opinią mieszkańców Pomorza zawartą w źródle 1? Odpowiedź uzasadnij.  

2. W jaki sposób mieszkańcy Pomorza bronili się przed uciskiem za strony Krzyżaków?  

3. Znajdź na mapie miejscowości, w których znajdowały się zamki krzyżackie zdobyte w 

wyniku powstania wywołanego przez Związek Pruski.  

4. O co mieszkańcy Pomorza prosili króla? Do którego króla Polski zwrócili się z tą prośbą?  

5. Jakie konsekwencje polityczne mogło mieć spełnienie prośby Związku Pruskiego?  

 

 

Na podstawie źródła 3.  

 

1. Prześledź przebieg działań zbrojnych w czasie wojny trzynastoletniej.  

2. Znajdź informacje w Internecie na temat przebiegu i rezultatu bitwy pod Chojnicami.  

3. Ustal, czym różniło się pospolite ruszenie od wojska zaciężnego.  

4. Dowiedz się, w jaki sposób Malbork został zajęty przez Polaków.  

 

 

Na podstawie źródła 4.  

 

1. Podaj stosowaną w historiografii polskiej nazwę wojny, którą Jan Długosz nazywa wojną 

pruską. Jakim rezultatem zakończyła się ta wojna? Wymień ziemie, które odzyskała Polska w 

rezultacie tej wojny.  

2. Przypomnij, kiedy Krzyżacy weszli w posiadanie ziemi chełmińskiej oraz kiedy zagarnęli 

Pomorze Gdańskie.  

3. Czy na podstawie fragmentu dzieła Jana Długosza można określić, po czyjej stronie są 

sympatie autora? Odpowiedź uzasadnij.  

4. Podaj nazwę ziemi, która nadal pozostawała poza granicami państwa polskiego (nad czym 

ubolewa Jan Długosz). Pod czyim panowaniem pozostawała ta ziemia? Przypomnij, kiedy 

została utracona przez państwo polskie. 


