
 

 

 

 

           Klasa V b , środa, 19.05.2020r. 
 

   Temat: Jagiellonowie w Europie Środkowej. 
 

 

1. Zapisz temat do zeszytu. 

2. Przeczytaj temat z podręcznika Str. 200-202. 

3. Przepisz notatkę do zeszytu. 
   
 

1) Panowanie Władysława III Warneńczyka (1434-1444) 

             a) Po śmierci Władysława Jagiełły, królem Polski został starszy syn Władysław III 

Warneńczyk. W imieniu małoletniego króla rządy sprawowała rada opiekuńcza. 

             b) Na rządy ogromny wpływ miał biskup Zbigniew Oleśnicki . W 1440r. 

Władysław III Warneńczyk został królem Węgier( unia personalna między Polska a 

Węgrami do 1444r.) . 

c) Turcy osmańscy w Europie- patrz podręcznik str. 200. Pod koniec XIII w. 

jeden z emirów tureckich- Osman I zjednoczył Turków w Azji Mniejszej, 

przyjął tytuł sułtana i zaczął budowę Imperium tureckiego(osmańskiego). 

Podstawą armii sułtana byli janczarzy- piechota złożona z chrześcijańskich 

chłopców porwanych i wychowywanych w islamie. Odznaczali się odwagą, 

okrucieństwem i fanatyzmem religijnym. Pod koniec XIV w. rozpoczęli 

podbój Bałkanów(1389r.- bitwa na Kosowym Polu, pokonali Serbów,1396r.- 

bitwa pod Nikopolis,pokonali koalicję europejską i zajęli Bułgarię) i zagrozili 

Węgrom. 

d) 1444r. -bitwa pod Warną(dzisiaj Bułgaria, nad Morzem Czarnym) i śmierć 

Władysława III , pod namową legata papieskiego Warneńczyk- król Polski i 

Węgier zerwał rozejm z Turkami . Wojska polsko-węgierskie rozpoczęły 

oblężenie Warny. Wojskami węgierski dowodził Jan Hunyady(wódz 

węgierski). Młody władca poniósł śmierć. 

                e) 29  maja 1453r. Turcy zdobyli,po 53 dniach oblężenia -Konstantynopol, 

upadło cesarstwo bizantyjskie. Koniec epoki średniowiecza. Turcy przemianowali 

Konstantynopol na Stambuł,a świątynię Hagia Sophia  zamienili na meczet.   

                f) Po 3 latach bezkrólewia, w 1447r. Na tronie polskim zasiadł młodszy brat 

Warneńczyka, Kazimierz Jagiellończyk(1447-1492). Jego żona była Elżbieta 

Habsburżanka(Rakuszanka) – nazywana matka królów polskich. Królami Polski byli ich 3 

synowie: 

                -Jan Olbracht (1492-1501), na Litwie panował wtedy Aleksander 

                -po śmierci Olbrachta panował Aleksander, do 1506r. 

-Zygmunt I Stary panował od 1506 do 1548r. 

-Najstarszy syn Władysław Jagiellończyk zasiadł na tronie :1471r. Czech i w 1490r. na 

tronie Węgier – Patrz str. 203 

 Jagiellonowie zasiadali na tronach : Polski, Litwy, Czech, Węgier. 
 

 Zadania: 



1. Poszukaj informacji i opisz bitwę pod Warną. 

2. Wyjaśnij pojęcie : polityka dyplomatyczna. 

3. Napisz, kim był Jan Długosz? 

4. Uzupełnij tekst z lukami: 

 Turcy osmańscy swoją nazwę zawdzięczają wielkiemu wodzowi …....................... . 

Wyznawali oni religię muzułmańska czyli ….................. . Na czele ich państwa stał …........, 

który miał nieograniczoną władzę. W skład armii tureckiej wchodziła wyborowa, świetnie 

wyszkolona piechota zwana …............ . W1444r. wojska tureckie pokonały wojska polskie i 

węgierski w bitwie pod  …............... , w której zginął król Polski i Węgier.......................... 

 …................................... . Kolejnym, wielkim zwycięstwem było zdobycie przez Turków w 

….................r. Konstantynopola. Rok ten uznaje się  za jedną z symbolicznych dat 

oznaczających koniec …...................................  Konstantynopol został nazwany przez 

Turków …............................  i był ich stolicą aż do 1923r.   
 

 

 

 

      Czwartek, 20.05.2020r. 
 

     Temat: Wojna trzynastoletnia z Krzyżakami. 
 

   1. Zapisz temat do zeszytu 

2. Przeczytaj temat z podręcznika str201-202 

3. Zapisz notatkę do zeszytu. 
 

 

 

1) Przyczyny wojny 

◦ po wielkiej wojnie Zakon nakładał na swoich poddanych duże podatki 

◦ 1440r.-pruskie mieszczaństwo i rycerstwo utworzyły tajny Związek Pruski, 

którego celem był powrót Prus do Polski. Na czele Związku stanął Jan 

Bażyński. 

◦ 06. 02. 1454r. Wybuchło powstanie przeciw Krzyżakom 

◦ 06.03.1454r. Król Kazimierz Jagiellończyk wydał akt 

inkorporacji(wcielenia) Prus Krzyżackich do Polski 

◦ Decyzja króla była początkiem wojny polsko-krzyżackiej zwanej 

trzynastoletnią 1454-1466 

2) Przebieg wojny 

• jesień 1454r.-wojska polskie poniosły klęskę w bitwie pod Chojnicami 

• król wydał dla szlachty przywilej cerekwicko-nieszwski(król zobowiązał się, 

że bez zgody szlachty nie będzie zwoływał pospolitego ruszenia i nakładał 

nowych podatków) 

• bogaci mieszczanie miast pruskich udzielili królowi pomocy finansowej i 

utworzono armię zaciężną, którą dowodził Piotr Dunin 

• 1457r. Kapitulacja nieopłacanej przez Krzyżaków załogi broniącej Malborka. 

Król Kazimierz Jagiellończyk wkroczył do stolicy krzyżackiej 

• 1462r.-bitwa pod Świecinem, polskie zwycięstwo 

• 1463r. -flota polska(Gdańsk i Elbląg) pokonały flotę krzyżacką w Zalewie 

Wiślanym   



 

3) 19 października 1466r. -II pokój w Toruniu zakończył wojnę 

trzynastoletnią 

• Do Polski powróciły ziemie: pomorze Gdańskie, ziemia chełmińska, 

ziemia michałowska, Warmia, Gdańsk, Elbląg, Toruń, Malbork. 

Ziemie te nazwano Prusami Królewskimi. 

• Z pozostałej części Państwa krzyżackiego utworzono Prusy Zakonne 

ze stolicą w Królewcu. 

• Prusy Zakonne były lennem Polski. 

• Każdy kolejny wielki mistrz musiał składać hołd lenny królowi 

polskiemu 

• Polska po154 latach odzyskała dostęp do Morza Bałtyckiego 

 

 

 

        Zadania: 

1. Przygotuj informacje o Ołtarzu Wita Stwosza-str.204. 

2. Zad 2 podręcznik str-204 

3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń . 

4. Uporządkuj wydarzenia chronologicznie: 
   
      A. Utworzenie Związku Pruskiego 

      B Klęska wojsk krzyżackich pod Świecinem 

      C Bitwa pod Chojnicami 

D. Akt inkorporacji Prus do Polski 

      E. Przywileje nieszawskie 

      F. Pokój w Toruniu 

     H. Wkroczenie Kazimierza Jagiellończyka do Malborka 

 

    


