
Temat: Kazimierz Jagiellończyk i wojna trzynastoletnia.   22.05.2020 

           26.05.2020 

Temat do realizacji na dwie godziny lekcyjne. 

Proszę zapisać temat w zeszycie. 

Temat znajduje się w podręczniku str. 317 – 322 

 

Proszę o przesłanie zaległej pracy Patrycję, Norberta, Dawida. Czas był do 4 maja. 

arkadiuszeksman@gmail.com  

 

Proszę przepisać punkty do zeszytu. 

1. Władysław III Warneńczyk 

a. po śmierci Władysława Jagiełły na tron polski wstąpił Władysław III Warneńczyk – 1434 r. 

– faktyczne rządy sprawował biskup Zbigniew Oleśnicki 

– na Litwie rządził Kazimierz Jagiellończyk 

b. w 1440 r. Władysław Warneńczyk zasiadł na tronie węgierskim – unia personalna 

c. wojna węgiersko-turecka 

– zwycięstwo nad wojskami tureckimi w 1443 r. ( zawarto rozejm na 10 lat) 

– zerwanie rozejmu przez Węgry i wyprawa do Turcji 

– klęska wojsk węgierskich pod Warną i śmierć Władysława Warneńczyka – 1444 r. 

d. objęcie tronu polskiego przez Kazimierza IV Jagiellończyka – 1447 r. 

2. Wojna trzynastoletnia (1454-1466 r.) 

a. geneza wojny trzynastoletniej 

– kryzys w państwie krzyżackim spowodowany klęską pod Grunwaldem 

– powstanie Związku Pruskiego (1440 r.) w państwie zakonnym 

– wybuch antykrzyżackiego powstania miast pruskich – 1454 r.  

– poselstwo Związku Pruskiego do króla Kazimierza IV Jagiellończyka (Jan Bażyński) 

– włączenie państwa zakonnego do Korony – akt inkorporacji z 1454 r. 

b. Przebieg wojny trzynastoletniej 

– szlachta wymusiła na Kazimierzu IV Jagiellończyku wydanie przywileju cerekwicko-

nieszawskiego – 1454 r. 

– klęska polskiego pospolitego ruszenia pod Chojnicami – 1454 r. 

– wykupienie przez króla Malborka z rąk żołnierzy zaciężnych 

– tworzenie wojska zaciężnego przez Kazimierza IV Jagiellończyka – Piotr Dunin 

– zwycięstwo wojsk polskich pod Świecinem – 1462 r. 

mailto:arkadiuszeksman@gmail.com
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2036-wladyslaw-iii-warnenczyk
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2035-wladyslaw-ii-jagiello
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2036-wladyslaw-iii-warnenczyk
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/3251-olesnicki-zbigniew
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2018-kazimierz-iv-jagiellonczyk
http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1992:unia-personalna&catid=68
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/2526-rozejm-zawieszenie-broni
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2018-kazimierz-iv-jagiellonczyk
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2084-wojna-trzynastoletnia
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2088-zwiazek-pruski
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/1957-panstwo-krzyzackie
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2018-kazimierz-iv-jagiellonczyk
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/3252-bazynski-jan
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/699-inkorporacja
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2060-przywileje-cerekwicko-nieszawskie
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2060-przywileje-cerekwicko-nieszawskie
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1989-wojsko-zaciezne
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/3253-dunin-piotr


– zwycięstwo floty polskiej w bitwie na Zalewie Wiślanym – 1463 r. 

c. drugi pokój toruński – 1466 r. 

– Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, ziemię michałowską, ziemię chełmińską i Warmię –

 Prusy Królewskie 

– Pozostałe ziemie zakonne zostały przekształcone w lenno polskie jako Prusy 

Zakonne (stolica w Królewcu) 

3. Polityka dynastyczna Jagiellonów 

a. objęcie tronu czeskiego przez Władysława Jagiellończyka – 1471 r. 

b. objęcie tronu węgierskiego przez Władysława Jagiellończyka – 1490r. 

 

Na stronie 319 w podręczniku, znajduje się tabela dotycząca przywilejów szlacheckich. 

Będziecie musieli znać datę przywileju, miejsce, kto wydał i najważniejsze założenia. 

 

Teraz proszę zapoznać się z tekstem źródłowym w podręczniku na str. 321 i odpowiedzieć na 

pytania pod tym tekstem do zeszytu. 

Proszę nie przesyłać mi odpowiedzi. 
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