
Temat: Wielka wojna z zakonem krzyżackim.     12.05.2020 

           15.05.2020 

 

Proszę wysłać mi zaległą pracę Krystian, Daria, Kacper, Stanisław, Alicja, Patrycja, 

Olgierd, Mateusz, Patryk. Czas na przesłanie pracy minął 4 maja. 

 

Temat do realizacji na dwóch godzinach lekcyjnych. 

Proszę zapisać temat w zeszycie. 

Temat w podręczniku str. 310 – 316 

 

PRZECZYTAJ: 

Utrata Pomorza Gdańskiego przez Polskę w wyniku dywersyjnej akcji Krzyżaków w 1308 r. 

była potężnym ciosem dla jednoczącego się państwa polskiego. Próby odzyskania tych 

terenów w następnych dziesięcioleciach nie przyniosły żadnych rezultatów. Jedyne, co udało 

się wynegocjować stronie polskiej, to fakt, że uznano Pomorze za „wieczystą jałmużnę” na 

rzecz zakonu, a król polski tytułował się „panem i dziedzicem Pomorza” (pokój w Kaliszu 

w 1343 r.). Sformułowania te nie miały jednak żadnego znaczenia praktycznego – terytorium 

pozostawało w rękach krzyżackich. 

Panowie polscy nie pogodzili się z utratą tak ważnej ziemi. Powołując Jagiełłę na tron polski, 

postawili warunek, aby odzyskał on utracone przez Polskę Pomorze Gdańskie, ziemię 

chełmińską, wieluńską i dobrzyńską. Istotną rolę odgrywało odcięcie państwa polsko - 

litewskiego od portów bałtyckich, co hamowało jego rozwój ekonomiczny, uniemożliwiając 

handel morski i dostęp do nowych rynków zbytu. 

Dużym zagrożeniem dla Polski było także wykupienie przez zakon krzyżacki na początku  

XV w. terenów tzw. Nowej Marchii na pograniczu Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Był 

to obszar o ważnym znaczeniu strategicznym, a jego opanowanie przez Krzyżaków osłabiło 

wpływy monarchii polskiej w regionie i odcięło ją od Pomorza Zachodniego. W następnych 

latach zakon przejął też położone nad Notecią grody Drezdenko i Santok, które sąsiadowały 

z Nową Marchią. 

 

Teraz po kolei zapoznaj się z punktami i zapisz je do zeszytu.  

1.  Przyczyny wojny z Krzyżakami. 

a. kontynuacja najazdów krzyżackich na Litwę mimo przyjęcia przez nią chrztu 

b. zacieśnienie antykrzyżackiej współpracy polsko-litewskiej 

https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/DeBuX3mSs#DeBuX3mSs_pl_main_concept_1
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/1932-krzyzacy


c. konflikt o pograniczne Drezdenko – lennik przeszedł na stronę krzyżacką 

d. dążenie polskich możnych i rycerstwa do odzyskania ujścia Wisły 

e. rywalizacja o Żmudź 

– zrzeczenie się przez Witolda Żmudzi na rzecz Krzyżaków – 1398 r. 

– wybuch powstania na Żmudzi 

f. Wypowiedzenie wojny Polsce przez wielkiego mistrza  Ulricha von Jungingena  – 1409 r. 

2. Wielka wojna z zakonem (1409-1411 r.) 

Obejrzyj: 

https://www.youtube.com/watch?v=QVr2ak2K2ds 

a. działania zbrojne w 1409 r. 

– atak krzyżacki na Wielkopolskę i Mazowsze 

– zajęcie przez Krzyżaków ziemi dobrzyńskiej 

– zawarcie rozejmu 

b. Bitwa pod Grunwaldem – 15 lipca 1410 r. 

– przemarsz wojsk polskich w kierunku Malborka – most na Wiśle 

– Krzyżacy po raz pierwszy w polu użyli artylerii  

– odwrót wojsk litewskich i ich powrót na pole bitwy 

– zwycięstwo wojsk polsko-litewskich 

– śmierć na polu bitwy wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena 

– nowym mistrzem Henryk von Plauen 

 

Tutaj zapoznaj się z ikonografią w podręczniku str. 312 – 313 i odpowiedz na pytania pod nią. 

 

c. oblężenie Malborka zakończyło się niepowodzeniem  

d. pierwszy pokój toruński – 1411 r. 

– Krzyżacy mieli zwrócić Polsce ziemię dobrzyńską 

– Litwa odzyskała Żmudź do śmierci Władysława i Witolda 

– Krzyżacy zostali zobowiązani do wypłacenia Polsce odszkodowania 

  

3. Walka dyplomatyczna na soborze w Konstancji 

a. skład delegacji polskiej 

– arcybiskup Mikołaj Trąba 

– Paweł Włodkowic 

– Zawisza Czarny 

https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2029-ulrich-von-jungingen
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2082-wielka-wojna-z-zakonem-krzyzackim
https://www.youtube.com/watch?v=QVr2ak2K2ds
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/2526-rozejm-zawieszenie-broni
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2050-malbork
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2029-ulrich-von-jungingen
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2000-henryk-von-plauen
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2050-malbork
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2053-pierwszy-pokoj-torunski
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2073-sobor-w-konstancji
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/3248-mikolaj-traba
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2025-pawel-wlodkowic
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/3249-zawisza-czarny-zawisza-z-garbowa


b. traktat Pawła Włodkowica o nawracaniu niewiernych 

4. Stosunki polsko-krzyżackie po wielkiej wojnie z zakonem 

a. tzw. wojna głodowa – 1414 r 

Tutaj proszę wyjaśnij, czym była wojna głodowa 

b. polsko-krzyżacka wojna w latach 1431-1435 

 

 

Zapoznaj się z tekstem źródłowym str. 314 i odpowiedz na pytania do niego. 

 

Proszę nie przesyłać mi odpowiedzi. 

https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2025-pawel-wlodkowic

