Klasa 5a. Historia Polski Piastów i Jagiellonów.

Proszę o przesłanie zrealizowanych zadań na adres e-mail: agnieszka.321@wp.pl
lub zdjęcia wykonanych zadań na telefon (511 842 420) do 19 maja 2020 r. Proszę o wpisywanie na
przesyłanych pracach imienia i nazwiska, klasy oraz numeru części.
Uwaga! Proszę przesyłać odpowiedzi na zadawane polecenia. Podawać imię, nazwisko i klasę. Brak
pracy jest równy z oceną niedostateczną.

Część XIII. Władysław III Warneńczyk – król Polski i Węgier.
Przypomnienie wiadomości.
W Polsce od 1386 roku sprawuje władzę dynastia Jagiellonów. Pierwszym władcą z tej dynastii był
Władysław Jagiełło.
1. Imperium Osmańskie – dziś Turcja – państwo stworzone przez Turków osmańskich, którzy po
klęsce wypraw krzyżowych skierowali się ku Europie południowej. Europę ratowały dwa państwa,
stojące na drodze Turkom. Pierwsze to Cesarstwo Bizantyjskie, drugie to Węgry.
2. Za namową papieża Eugeniusza IV, Władysław III wyruszył przeciwko Turkom. Został królem
Polski w 1434 roku, a Węgier w 1440 roku. Miał obowiązek, jako władca, ratować Węgry. Turcy –
przypominam – byli wyznawcami Allaha, czyli muzułmanami. W 1444 roku pokonał Turków.
Zawarł z nimi pokój, ale go zerwał. W tym samym roku ponownie uderzył na Turków. W 1444 roku,
w bitwie pod Warną, wojska polsko-węgierskie poniosły klęskę. Król zginął. Odcięto mu głowę i
zakonserwowano w słoju wypełnionym miodem. Jako symbol zwycięstwa, przesłano jego głowę
władcy Turcji. Ciała nigdy nie odnaleziono. Część Węgier dostała się w ręce Turków, pozostała w
ręce Austrii. Turcy znaleźli się na granicy z Polską. Stali się dla nas zagrożeniem. W 1453 roku
Turcy zdobywają Konstantynopol – stolicę Cesarstwa Bizantyjskiego. Dziś Konstantynopol nosi
nazwę Stambuł. Data ta oznacza koniec epoki średniowiecza.
3. 10 listopada 2018 roku o godzinie 18.00 w kościele farnym p.w. św. Jakuba w Piotrkowie
Trybunalskim rozległo się dziewięć uderzeń dzwonu Warneńczyka. Tak nazwano Władysława po
jego śmierci. Dzwon bił od 1445 roku do 1939 roku, kiedy został uszkodzony przez żołnierzy
niemieckich. Dzwon bije o godz. 18.00 dziewięć razy. Dlaczego? Bo tyle lat Władysław był królem
Polski. Dlaczego w Piotrkowie? Bo tu w kościele farnym, potwierdzono jego koronację.
Praca domowa.
Proszę obejrzeć filmy dot. Imperium Osmańskiego i Władysława Warneńczyka – linki poniżej.
https://www.youtube.com/watch?v=sRVktKqWtEE
https://www.youtube.com/watch?v=ho36DXJ9WE8

Część XIV. Kazimierz Jagiellończyk – król Polski.

Zapamiętaj.
- Kazimierz był synem Władysława Jagiełły, bratem Władysława Warneńczyka. W 1447 roku koronowany
na króla Polski. Posługiwał się biegle językiem polskim i ruskim, ćwiczył tężyznę fizyczną, bardzo chętnie
polował. Jego synowie byli królami Czech, Węgier, Polski.
1. Kazimierz Jagiellończyk – działalność: odnowił unię Polski z Litwą, szlachta litewska otrzymała te
same prawa, co szlachta polska. Urzędnikami na Litwie mogli być tylko Litwini. Doprowadził do
pokoju z Moskwą, tym samym zabezpieczył granice Litwy. Największym zagrożeniem byli
Krzyżacy.
2. Wojna trzynastoletnia (1453-1466). W 1440 roku na terenie Prus Królewskich (jest to część Zakonu
Krzyżackiego) powstał Związek Pruski. Celem Związku było przyłączenie do Polski. W skład
Związku wchodzili mieszczanie i rycerstwo. Mieli dość wysokich podatków. Nie posiadali praw,
dzięki którym mogliby wpłynąć na władzę. Po wizycie delegacji Związku w Krakowie, król
Kazimierz w 1453 roku dokonał inkorporacji, czyli włączenia Prus Królewskich do Polski. Była to
przyczyna wojny z Zakonem Krzyżackim. Kazimierz Jagiellończyk zagwarantował mieszkańcom
Prus Królewskich mniejszy podatek, nadanie przywilejów szlacheckich. Po klęsce wojsk polskich
pod Chojnicami, wynikły dwa problemy: wojska i pieniędzy. Wojsko – pospolite ruszenie – czyli
całe rycerstwo stawało do walki na polecenie króla, żądało nowych przywilejów. Swoimi
umiejętnościami bojowymi nie mogli sprostać wojskom krzyżackim. Problem rozwiązano: pospolite
ruszenie otrzymało przywilej, że bez zgody rycerstwa nie można ich zwoływać na wojnę. Pieniądze
zaoferowały miasta Prus Królewskich: Gdańsk, Toruń, Elbląg. Za te pieniądze najęto zawodową
armię. Na jej czele stanął Piotr Dunin. Były pieniądze, było wojsko, jest wódz. Wojska polskie
pokonały Zakon Krzyżacki.
3. W 1466 roku w Toruniu podpisano pokój. Postanowienia: Prusy Królewskie, Warmia, Toruń, Elbląg
włączono w skład Królestwa Polskiego. Prusy Zakonne, czyli Krzyżacy stały się lennem Polski.

Zapisz odpowiedzi do zeszytu.
1. Do podanych dat dopisz wydarzenia historyczne: 1444 r., 2018 r., 1453 r., 1466 r., 1440 r.
2. Proszę obejrzeć film „Kazimierz Jagiellończyk i wojna trzynastoletnia” i „Oto największy
średniowieczny zamek w Europie” – linki poniżej.
https://www.youtube.com/watch?v=oLvTxTCGAlA
https://www.youtube.com/watch?v=GEHHW6JoRM4

Proszę przepisać obie lekcje do zeszytu lub wydrukować i wkleić, a zadane polecenia proszę
obowiązkowo przesłać do dnia 19 maja 2020 r.

