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35.
Wskaż poprawne dokończenie zdania.

Jadwiga Andegaweńska mogła zasiąść na tronie polskim, ponieważ 
Węgrzy najechali zbrojnie Kraków.
Kazimierz Wielki przekazał jej w testamencie władzę nad Polską.
Ludwik Andegaweński nadał polskiemu rycerstwu przywilej w zamian za zgo-
dę na koronację swej córki.
król Władysław Łokietek ożenił się z córką władcy Węgier.

Uzupełnij diagram dotyczącą unii polsko-litewskiej zawartej w Krewie w 1385 roku. 
Wykorzystaj między innymi podane niżej informacje. 

Krzyżacy najeżdżają Litwę pod pretekstem szerzenia chrześcijaństwa.
Zostaje przeprowadzona chrystianizacja Litwy.
Polscy możni poszukują męża dla królowej Jadwigi.
Wzrasta znaczenie Polski na arenie międzynarodowej.
Krzyżacy tracą pretekst do najazdów na ziemie litewskie.
Połączone siły polskie i litewskie zwyciężają pod Grunwaldem.
Polska dąży do odzyskania Pomorza Gdańskiego.

Przyczyny zawarcia unii –  
strona polska

Przyczyny zawarcia unii –  
strona litewska

Skutki zawarcia unii
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Na podstawie źródła uzupełnij tekst. 

Jan Długosz (polski kronikarz z XV wieku) o przygotowaniach  
do bitwy pod Grunwaldem

W czasie przygotowań po dojrzałej naradzie postanowiono, że król polski […] nie 
stanie w żadnym określonym szeregu jakiejś chorągwi, ale z największą troską 
i gorliwością strzeżono wówczas jego głowy i życia. Postanowiono jako rzecz naj-
bardziej oczywistą, by król zatrzymał się w odległym i bezpiecznym miejscu, nie-
widoczny nie tylko dla wrogów, ale nawet dla swoich, otoczony znacznym oddzia-
łem doborowej straży i rycerzy. Rozstawiono również w różnych miejscach […] 
konie, aby zmieniając je, uniknął dzięki nim niebezpieczeństwa w razie przewagi 
nieprzyjaciela. Jego samego bowiem uznano za wartego dziesięciu tysięcy rycerzy.

Król, o którym mowa w źródle, to  . Podczas narady 

podjęto decyzję, że władca nie weźmie bezpośredniego udziału w walce, lecz będzie  

 .

Na naradzie ustalono również, że w razie przegranej król 

 .

Postanowiono tak, ponieważ uznano, że 

 .

Ilustracje przedstawiają dokonania Jadwigi i Jagiełły. Przyporządkuj do malowi-
deł odpowiednie tytuły spośród podanych w ramce.

Chrzest Litwy  Zwycięstwo pod Grunwaldem   
Odnowienie Akademii Krakowskiej  Zawarcie unii w Krewie


