
1-26.06.2020 historia klasa 5a 

1-5.06.2020 

Temat: Unia polsko- litewska 

1. Podręcznik s.208-212 

2. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=LLSO0yA_dIM 

3. Notatka do zeszytu: 

 Kazimierz Wielki nie pozostawia po sobie męskiego potomka, dlatego królem Polski 

zostaje Ludwik Andegaweński ( król węgierski), a po nim Jego córka Jadwiga; 

 W 1385 ( Unia w Krewie)  roku Jadwiga ( jako król Polski) podpisuje akt prawny, na 

mocy którego, jej mężem zostaje Władysław Jagiełło ( książę litewski)- celem unii 

było znalezienie męża dla królowej, obrona przed narastającymi siłami krzyżackimi 

oraz chrystianizacja Litwy ( przyjęcie chrztu); 

 W latach 1409-1411 trwa Wielka Wojna Polski z Zakonem Krzyżackim 

 Do największego starcia dochodzi: 15.07.1410 pod Grunwaldem ( podręcznik- 

schemat s. 211), gdzie Polacy w wyniku podstępu pokonują Zakon Krzyżacki 

 Do podpisania pokoju z Krzyżakami dochodzi w 1411 roku w Toruniu 

 Umocnieniem relacji polsko- litewskich była kolejna unia – Unia w Horodle 

podpisana w 1413 roku, rządy Władysław a Jagiełły dały początek nowej dynastii 

rządzącej na ziemiach polskich- Jagiellonów 

8-10.06.2020 

Temat: Czasy świetności dynastii Jagiellonów 

1. Podręcznik s. 216-220 

2. Notatka do zeszytu: 

 Po śmierci Władysława Jagiełły rządy obejmuje Jego syn Władysław ( zwany 

Wareńczyk)- ponieważ poniósł śmierć w bitwie z Turkami pod Warną; 

 Po Władysławie królem Polski zostaje Jego brat- Kazimierz Jagiellończyk ( za Jego 

rządów nastąpił rozwój gospodarczy i kulturalny kraju) 

 1454-1466- Kazimierz Jagiellończyk toczył z Zakonem Krzyżackim wojnę zwaną 

Trzynastoletnią- konflikt zakończył się zwycięstwem Polski, podpisaniem II pokoju 

toruńskiego oraz odzyskaniem przez Polskę Pomorza Gdańskiego 

15-19.06.2020 

Temat: Monarchia stanowa w Polsce 

1. Podręcznik s.222-226 

2. Notatka do zeszytu: 

 monarchia patrymonialna- rządy, w których całe państwo, ziemia uważana jest za 

własność prywatną i przechodzi z ojca na syna; 

 monarchia stanowa- podział społeczeństwa na stany/grupy- o przynależności do 

grupy decydowało pochodzenie/urodzenie, posiadany majątek, wykonywana 

praca; 

https://www.youtube.com/watch?v=LLSO0yA_dIM


 w Polsce wykształciły się 4 stany: duchowieństwo, rycerstwo, mieszczaństwo, 

chłopstwo 

 w XIV i XV wieku rycerstwo przekształciło się w stan szlachecki- królowie, by zyskać 

poparcie szlachty nadawali Jej liczne przywileje ( uprawnienia) 

Przywileje szlacheckie: ( podręcznik s.224-225) 

1374- przywilej koszycki 

1423- przywilej czerwiński 

1430 i 1433- przywilej jedlnieńsko-krakowski 

1454- przywilej cerekwicko-nieszawski 

1496-przywilej piotrowski 

1505- konstytucja Nihil Novi 

 

22-26.06.2020  

Temat: Czego nauczyliśmy się na historii w klasie 5? 

Proszę w ramach utrwalenia wiadomości przejrzeć zeszyt z historii i przeczytać sobie notatki 

znajdujące się pod tematami lekcji. 

Bardzo proszę również nie wyrzucać zeszytu z historii- tylko przechowywać go w bezpiecznym 

miejscu- gdyż będzie on Wam potrzebny do egzaminu z historii w klasie 8  

 


