
Scenariusz lekcji „Unia polsko - litewska" 

z wykorzystaniem TIK 

 

Cele lekcji: 

Uczeo:  

- określa czas wydarzeo: 1370 rok – śmierd Kazimierza Wielkiego, 1384 rok – koronacja 

Jadwigi na króla Polski, 1385 rok – unia polsko - litewska w Krewie, 1410 rok – bitwa pod 

Grunwaldem, 1411 rok – pokój w Toruniu, 1413 rok - unia w Horodle, 1414 – 1418 - sobór w 

Konstancji; 

- poprawnie posługuje się terminami: dynastia Andegawenów i Jagiellonów, unia personalna, 

sobór; 

- przedstawia przyczyny i skutki zawarcia unii polsko – litewskich w Krewie i w Horodle oraz 

omawia ich postanowienia; 

- omawia dokonania postaci historycznych: Jadwigi Andegaweoskiej, Władysława Jagiełły, 

Pawła Włodkowica; 

- wskazuje na mapie: Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, paostwo zakonu 

krzyżackiego oraz miejscowości: Kraków, Wilno, Krewo, Horodło, Grunwald, Toruo; 

- wymienia postanowienia pokoju w Toruniu; 

- wyjaśnia, jakie były zadania polskiej delegacji podczas obrad soboru w Konstancji. 

Metody pracy:  

- rozmowa nauczająca (pogadanka),  

- dyskusja, 

- praca z podręcznikiem,  

- praca na platformie e-podręczniki, 

- praca z mapą, 

- praca z materiałem ilustracyjnym, 

- praca na platformie ClassFlow z wykorzystaniem aktywnej tablicy. 

Formy pracy: 

- indywidualna, 



- zbiorowa. 

Środki dydaktyczne:  

- podręcznik ,,Wczoraj i dziś 5" (s. 208-213), e-podręcznik, 

- aktywna tablica. 

Przebieg lekcji 

Faza wprowadzająca 

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji. 

2. Nauczyciel prezentuje cel ogólny lekcji: przedstawienie przyczyn i skutków unii polsko–

litewskich w Krewie i w Horodle. 

Faza realizacyjna 

1. Nauczyciel poleca uczniom zapoznanie się z tekstem ,,Andegawenowie na polskim tronie” 

ze str. 208 podręcznika. Uczniowie udzielają odpowiedzi na pytanie: ,,Jak wyglądały rządy 

Jadwigi Andegaweoskiej w Polsce?” 

2. Prowadzący opowiada o sytuacji politycznej panującej w Polsce i na Litwie pod koniec XIV 

wieku. Prezentuje postad Władysława Jagiełły. Wyjaśnia przyczyny i skutki zawarcia unii w 

Krewie i w Horodle.  

3. Uczniowie na platformie e-podręczniki:  

https://epodreczniki.pl/a/jadwiga-i-jagiello---unia-polski-i-litwy/DIosbWXu5  

zapoznają się z tekstem źródłowym ,,Unia w Krewie” i wykonują dwiczenia sprawdzające 

zrozumienie tekstu źródłowego. 

4. Uczniowie po zapoznaniu się z tekstem ,,Wielka wojna z zakonem krzyżackim” w 

podręczniku na str. 210, w parach dyskutują: ,,Dlaczego doszło do wojny z zakonem 

krzyżackim?” 

5. Uczniowie indywidualnie pracują z mapą na platformie e-podręczniki: 

https://epodreczniki.pl/a/jadwiga-i-jagiello---unia-polski-i-litwy/DIosbWXu5 

6. Nauczyciel omawia przebieg wojny polsko – krzyżackiej. 

7. Uczniowie oglądają film edukacyjny ,,Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki” udostępniony 

na platformie e-podręczniki: 

https://epodreczniki.pl/a/jadwiga-i-jagiello---unia-polski-i-litwy/DIosbWXu5 

Następnie chętni uczniowie opowiadają o bitwie pod Grunwaldem. 

https://epodreczniki.pl/a/jadwiga-i-jagiello---unia-polski-i-litwy/DIosbWXu5
https://epodreczniki.pl/a/jadwiga-i-jagiello---unia-polski-i-litwy/DIosbWXu5
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8. Nauczyciel wymienia postanowienia pokoju toruoskiego. Wybrany uczeo pokazuje na 

mapie ziemię dobrzyoską i Żmudź.  

9. Na polecenie prowadzącego zajęcia uczniowie z tekstu podręcznika na stronie 212 „Polska 

i zakon krzyżacki na soborze w Konstancji” wyszukują informacje na temat roli polskiej 

delegacji na soborze w Konstancji. 

Faza podsumowująca 

Chętni uczniowie wykonują na platformie ClassFlow z wykorzystanej aktywnej tablicy 

dwiczenie interaktywne: 

- „Panowanie pierwszych Jagiellonów” – linia czasu 

https://prod.classflow.pl/classflow/#!/product/itemId=98b332a15373474b92e8b6f40e6c3f01 

- „Czasy Jagiellonów w Polsce” - memory 

https://prod.classflow.pl/classflow/#!/product/itemId=43c8430375754dc2a663a1a27d846b7a 

- Unia polsko – litewska  - krzyżówka 

https://prod.classflow.pl/classflow/#!/product/itemId=a6ac45d41d724aae9c4b714b8f5fcf25 

 

 

 

 

 

Fotografie wykorzystane w ćwiczeniu interaktywnym pochodzą z Google grafika. 
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