
    Temat 1: Wojna trzynastoletnia z Krzyżakami. 

25 maja poniedziałek 

Kl V A 

   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 

 

     Temat 2: Monarchia stanowa w Polsce. 

26 maja wtorek 

1. Zapisz temat do zeszytu. 

2. Przeczytaj temat z podręcznika str.205-207. 

3. Zapisz notatkę do zeszytu. 

2.  

3.  

4. W czasach pierwszych Piastów Polska była monarchią patrymonialną. 

5.  W XIII i XIV wieku zaczęły powstawać w Europie monarchie stanowe czyli takie 

państwa, w których władza monarchy była ograniczona uprawnieniami stanów. 

Pierwsza powstała w Anglii-1265r.Parlament czyli reprezentacja stanów, składał się z 

dwóch izb: Izby Lordów i Izby Gmin, druga była Francja-1302r. -Parlament Francuski 

to Stany Generalne. 

6. W XIII i XIV wieku Polska przekształciła się monarchię stanową. Społeczeństwo 

polskie uległo podziałowi na stany: 

7. rycerstwo 

8. duchowieństwo 

9. mieszczaństwo 

10. chłopstwo-stan kmiecy 

11.           Stan rycerski i duchowny były stanami uprzywilejowanymi, zdobyły najwięcej 

uprawnień i chciały decydować o prawach i podatkach. Już w okresie rozbicia 

dzielnicowego, książęta polscy zwoływali wiece, na których wspólnie z 

duchowieństwem i rycerstwem podejmowali decyzje dotyczące np. wojny, pokoju czy 

praw. Kazimierz Wielki organizował zjazdy dla poszczególnych ziem czyli sejmiki 

ziemskie. Ważną rolę odgrywała przy boku króla- Rada Królewska, w której zasiadali 

biskupi i najwyżsi urzędnicy. 

12. Powstanie stanu szlacheckiego 

a) Szlachta wywodzi się z dawnego rycerstwa 

b)szlachta była zobowiązana do służby wojskowej(pospolite ruszenie), 

 jej znaczenie wojskowe zmalało z powodu zmian w wojskowości 

c)Głównym źródłem dochodu szlachty była ziemia, tylko ona miała prawo własności 

ziemi, część ziemi oddawała w użytkowanie chłopom, gospodarstwa szlacheckie uprawiali 

chłopi w ramach pańszczyzny .Każdy szlachcic miał prawo uczestniczyć w sejmikach 

ziemskich. Chłopi i mieszczanie nie mieli praw politycznych. 

 

Zadania: 



1) Co to znaczy, że po śmierci Kazimierza Wielkiego tron w Polsce był elekcyjny. 

2) Co rozumiesz pod pojęciem Korona Królestwa Polskiego? 

3) Poszukaj informacji o powstaniu  parlamentu angielskiego i parlamentu francuskiego. 

13.  
 


