
HISTORIA – KLASA V 

Tematy do zrealizowania w formie pracy zdalnej w okresie 25.05.2020r – 26.06.2020r. 

 

Unia polsko-litewska 

Uczeń: 

– przedstawia okoliczności objęcia tronu polskiego przez Jadwigę 

– wyjaśnia przyczyny zawarcia unii polsko-litewskiej 

– wymienia postanowienia unii w Krewie 

– opisuje przyczyny i przebieg wielkiej wojny z zakonem krzyżackim 

– przedstawia postanowienia pokoju w Toruniu  

– charakteryzuje stanowisko polskiej delegacji na soborze w Konstancji 

– wyjaśnia zasady współpracy między Polską a Litwą ustalone w zapisach unii w Horodle 

– posługuje się terminami: Andegawenowie, unia personalna, sobór, Wielkie Księstwo 

Litewskie, Jagiellonowie 

– opisuje postaci: Ludwik Węgierski, Jadwiga, Władysław Jagiełło, wielki książę Witold, 

Paweł Włodkowic, Ulrich von Jungingen 

– umiejscawia na osi czasu daty: 1385 rok, lata 1409–1411, 1410 rok, 1413 rok 

Podręcznik str. 208 – 213 

Zeszyt ćwiczeń str. 113 – 115 

 

Czasy świetności dynastii Jagiellonów. 

Uczeń: 

– przedstawia okoliczności zawarcia unii polsko-węgierskiej 

– opisuje okoliczności śmierci Władysława Warneńczyka 

– charakteryzuje rządy Kazimierza Jagiellończyka 

– wyjaśnia, dlaczego doszło do zawiązania Związku Pruskiego 

– opisuje przebieg wojny trzynastoletniej 

– przedstawia postanowienia II pokoju toruńskiego 

– posługuje się terminami: Związek Pruski, wojna trzynastoletnia, Prusy Królewskie, Prusy 

Zakonne, wojska zaciężne, żołd 

– umiejscawia na osi czasu daty: 1444 rok, 1454 rok i 1466 rok 

Podręcznik str. 216 – 221 

Zeszyt ćwiczeń str. 118 – 119 

 

Monarchia stanowa w Polsce 

Uczeń: 

– przedstawia, kiedy i w jaki sposób doszło do utworzenia stanów w Polsce 

– tłumaczy różnice między monarchią patrymonialną a stanową 



– wyjaśnia, w jaki sposób rycerstwo przekształciło się w szlachtę 

– wyjaśnia, w jaki sposób szlachta uzyskała wpływ na sprawowanie rządów w Polsce 

– przedstawia sejm walny oraz jego skład 

– wyjaśnia znaczenie konstytucji Nihil novi 

– posługuje się terminami: monarchia patrymonialna, monarchia stanowa, przywileje, 

szlachta, pańszczyzna, konstytucja sejmowa, sejm walny, izba poselska, senat 

– umiejscawia na osi czasu daty: 1374 rok i 1505 rok 

Podręcznik str. 222 – 227 

Zeszyt ćwiczeń str. 120 – 121 

 

Powtórzenie rozdziału VII 

Podręcznik str. 228 

Zeszyt ćwiczeń str. 122 – 123 

 

Sprawdzian wiadomości z rozdziału VII. 

Omówienie wyników sprawdzianu. 

Ćwiczenia utrwalające poznane wiadomości 

 


