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1.  Jadwiga i Jagiełło –  
unia polsko-litewska

1   Przeczytaj tekst źródłowy. Następnie odpowiedz na polecenia.

3   Połącz podane postacie historyczne z właściwymi opisami.

 Władysław Jagiełło • • ostatni król Polski z dynastii Piastów 

 Kazimierz Wielki • • książę, sprowadził do Polski Krzyżaków

 Jadwiga Andegaweńska • • władczyni, wsparła finansowo Akademię Krakowską

 Konrad Mazowiecki • • wielki książę litewski, zawarł z Polską unię w Krewie

  • polski władca uczestniczący w zjeździe gnieźnieńskim  

2   Wstaw znak „x” w kratki, które przedstawiają zasługi królowej Jadwigi Andegaweńskiej dla rozwoju 
nauki i kultury polskiej. 

       Odnowienie podupadłej Akademii Krakowskiej.

       Zawarcie unii z Litwą w 1385 roku. 

       Poślubienie Władysława Jagiełły.

       Zlecenie napisania Psałterza floriańskiego.  

       Przyjęcie korony Królestwa Polskiego.  

imię i nazwisko

          
klasa                                data

Zobowiązania Władysława Jagiełły

A najpierw powiedzieli, jako dostojny książę Jagiełło, Wielki Książę Litewski [...] wyprawił uroczy-
ste poselstwo do panów ziemian Polski, a potem też do jej królewskiej wysokości. [...] Skoro zaś to, co 
przyrzeczono, dojdzie do przewidzianego końca, natenczas pan Jagiełło, Wielki Książę, z wszystkimi 
braćmi swymi jeszcze nie chrzczonymi, [...], wiarę świętego rzymskiego Kościoła przyjąć zamierza, 
pragnie i życzy sobie. [...] Książę przyrzeka wszystkie skarby swe złożyć i wydać na odzyskanie strat 
państw obojga, tak Polski, jako też Litwy. [...] Również tenże Wielki Książę Jagiełło przyrzeka  
i zobowiązuje się wszelkie ziemie zagrabione i straty królestwa polskiego, [...], odzyskać [...].

Źródło: Wiek V–XV w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2003, s. 195–196.

a)  Napisz, jaki tytuł nosił Władysław Jagiełło przed zawarciem unii w Krewie.  

b) Podaj dwa zobowiązania złożone przez Jagiełłę w Krewie w 1385 roku.
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Unia Polski z Litwą

Mocne strony Słabe strony

Szanse Zagrożenia

2.  Jadwiga i Jagiełło –  
unia polsko-litewska

1   Zapisz w wyznaczonych miejscach w tabeli mocne i słabe strony decyzji o zawarciu unii pomiędzy Pol-
ską i Litwą, a następnie wymień szanse i zagrożenia, przed którymi stanął kraj rządzony przez Jadwigę. 
Odpowiednie informacje wybierz z poniższej ramki. 
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•  król niebędący z pochodzenia Polakiem, 
• powstanie silnego państwa obejmującego znaczny obszar, 
• szansa na pokonanie Krzyżaków dzięki porozumieniu z Litwą, 
• przymierze z państwem pogańskim jako pretekst dla Krzyżaków do najazdu na polskie ziemie,
• początek panowania nowej dynastii w Królestwie Polskim, 
• konieczność uwzględniania interesów Litwinów, 
• możliwość odzyskania utraconych ziem, 
• obrona przed wspólnym wrogiem, 
• możliwość prowadzenia przez władcę litewskiego polityki korzystniejszej dla Litwy niż Polski, 
• zaprowadzenie chrześcijaństwa na Litwie, 
• wzmocnienie polskiej armii, 
• różnice kulturowe między Polakami a Litwinami


