
 

Kim był Władysław Jagiełło? 

CELE OGÓLNE 

• Kształtowanie umiejętności analizy tekstu, mapy i ilustracji. 

• Kształtowanie umiejętności porządkowania informacji i stawiania pytań dotyczących przyczyn i 

skutków analizowanych wydarzeń historycznych. 

• Wzbudzenie zainteresowania tematyką innych kultur. 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

Cele poznawcze 

• Uczeń zna charakter programowy fresków w kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie. 

• Uczeń zna najważniejsze wydarzenia z okresu panowania Władysława Jagiełły w Polsce. 

• Uczeń zna podstawowe cechy sztuki bizantyńskiej (w tym pojęcia: ikona, mozaika). 

 

Cele kształcące 

• Uczeń rozumie znaczenie unii polsko – litewskiej. 

• Uczeń potrafi dokonać oceny panowania Władysława Jagiełły. 

• Uczeń potrafi odróżnić fakty historyczne od ich interpretacji. 

 

Cele wychowawcze 

• Uwrażliwienie na potrzebę poznawania przeszłości jako klucza do zrozumienia teraźniejszości. 

• Uwrażliwienie na potrzebę ochrony zabytków kultury materialnej. 

• Uwrażliwienie na odmienność i poszanowanie innych kultur. 

METODY PRACY 

praca w grupie  rozmowa nauczająca  elementy wykładu   praca ucznia pod kierunkiem nauczyciela 

NARZĘDZIA 

komputer i rzutnik   
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PRZEBIEG LEKCJI 

 

Rekapitulacja wtórna 

 

Pokaż uczniom Tablicę 1. Zapytaj, kim może być klęczący mężczyzna (Władysław 
Jagiełło). Zbierz jak najwięcej różnych odpowiedzi. Następnie podaj właściwą 
odpowiedź i wprowadź uczniów w temat zajęć. 
Pokaż uczniom mapę Polski. Poproś w wskazanie Lublina. Opowiedz uczniom o 
Muzeum Lubelskim w Lublinie. Poproś o wykonanie Zadania 1. Podsumuj zadanie. 

 

Lekcja właściwa 

 

Opowiedz uczniom o historii kaplicy Świętej Trójcy na zamku w Lublinie. Pokaż Tablicę 
2. Jeśli to możliwe zaprezentuj wirtualną panoramę kaplicy: 
https://www.muzeumlubelskie.pl/Panorama_kaplicy-1-128-30.html. Zastanówcie się 
wspólnie, w jakiej kolejności przedstawione są postaci na freskach; które najniżej, a 
które najwyżej. Wyjaśnij, że ułożenie postaci oddaje średniowieczne widzenie świata. 
Poproś o wykonanie Zadania 2. 
Pokaż uczniom animację o Władysławie Jagielle (Film – Materiał do lekcji). Poproś o 
wykonanie Zadania 3. Podsumuj zadanie. 
Przedstaw uczniom okoliczności wyboru Jagiełły na tron polski. Poproś o wykonanie 
Zadania 4. Podsumuj zadanie. 
Opowiedz o chrzcie Jagiełły. Poproś uczniów o wykonanie Zadania 5. Podsumuj je. 
Opowiedz o państwie, jakim rządził Jagiełło po unii (terytorium, liczba ludności, 
granice). Poproś uczniów o wykonanie Zadania 6.  
Podziel uczniów na 3 grupy. Rozdaj wydrukowaną wcześniej dla każdej grupy Tablicę 
3. Poproś o wykonanie Zadania 7. Podsumuj zadanie. Przeprowadź dyskusję opartą o 
pytanie: czy Jagiełło mógł mieć powody, aby nie śpieszyć się z zajęciem Malborka? 
Opowiedz o odnowieniu uniwersytetu krakowskiego przez Jagiełłę. Uczniowie 
pozostają w grupach i rozwiązują Zadanie 8. Podsumuj zadanie. 
Rozdaj uczniom Zadanie 9. Podsumuj zadanie. 
 

 

Rekapitulacja pierowtna 

 Rozdaj uczniom Zadanie 10. Podsumuj zadanie. 

 

Zadanie domowe 

 
Zastanów się, co jeszcze warto zobaczyć w Muzeum Lubelskim. Poszukaj informacji w 
Internecie. 

http://www.historadlapolonii.pl/
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Tablica 1 
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Zadanie 1 

Zamek w Lublinie, zanim został przeznaczony na muzeum, przechodził różne koleje losu. Ułóż w 

kolejności od najstarszego do najmłodszego etapy historii zamku w Lublinie.  

 

 

Po drugiej wojnie światowej, w 1957 roku, zamek przeznaczono na 
główną siedzibę Muzeum Lubelskiego. 

W XII wieku wzniesiono na wzgórzu drewniany gród. 

W XIX wieku zamek został przeznaczony na więzienie. 

W XIV wieku wybudowano kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej, 
który stał się kaplicą królewską. 

Pierwszym murowanym budynkiem na wzgórzu była wieża z XIII 
wieku, która zachowała się do dzisiaj. 

W czasie drugiej wojny światowej znajdowało się tutaj więzienie 
niemieckie, do którego trafiali przede wszystkim członkowie ruchu 

oporu. 

W 1569 roku na zamku obradował sejm, w wyniku którego doszło do 
podpisania aktu unii polsko – litewskiej. 
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Zadanie 2 

Dopasuj nazwę do właściwej definicji oraz odpowiedniej fotografii: 
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Był to obraz, malowany na 
specjalnie przygotowanym 
drewnie, przedstawiający 

najczęściej postacie 
świętych lub sceny z ich 

życia. 

Była tworzona poprzez 
osadzenie małych 

kawałków szkła, kamieni 
lub innych materiałów w 
podłożu. Używano jej do 
zdobienia podłóg i ścian. 

Zazwyczaj dużych 
rozmiarów, tworzone w 

kościołach często 
przedstawiało symbolikę 
religijną, sceny biblijne, 

świętych. 

MALOWIDŁO ŚCIENNE IKONA MOZAIKA 
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Zadanie 3 Odpowiedz na pytania, wstawiając  we właściwych miejscach. 

Władysław Jagiełło pochodził z: 

 Litwy 

 Polski 

 Bizancjum 

Zanim Jagiełło został królem Wielkie Księstwo Litewskie było bardziej związane kulturowo: 

 ze wschodem i Bizancjum 

 z zachodnią kulturą łacińską 

 z kulturą Wikingów 

Litwini: 

 nigdy nie walczyli z Polakami, mieli z nimi układ 

 organizowali najazdy na ziemie polskie 

 nie walczyli z Polską, interesowały ich wyłącznie zdobycze na wschodzie 

Zanim Jagiełło został królem Polski Litwa była: 

 państwem pogańskim 

 ochrzczona w obrządku katolickim 

 ochrzczona w obrządku prawosławnym 

Władysław Jagiełło jako książę litewski: 

 miał fatalne maniery i budził w Polsce oburzenie 

 Wzrastał w nieco innej kulturze niż polska i budził w Polsce zaciekawienie 

 niczym nie różnił się od Polaków 
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Zadanie 4 

Jagiełło miał zostać mężem Jadwigi i królem Polski, jednak wiązało się to z jego zobowiązaniami, jakie 

musiał na siebie przyjąć. Zostały one opisane w akcie unii w Krewie. Zastanów się, do czego musiał 

zobowiązać się Jagiełło, aby objąć polski tron? Zaznacz właściwe odpowiedzi.  

 

W akcie unii w Krewie postanowiono, że: 

 

❑ Jagiełło powinien się ochrzcić 

❑  Jagiełło powinien dokonać chrystianizacji Litwy 

❑  Jagiełło powinien na 2 lata wstąpić do zakonu, żeby dobrze poznać wiarę chrześcijańską 

❑ Jagiełło obiecał wypuścić polskich jeńców 

❑  Jagiełło powinien stoczyć pojedynek z Wilhelmem Habsburgiem o rękę Jadwigi 

❑  Wilhelm Habsburg powinien otrzymać odszkodowanie za zerwane zaręczyny 

❑ Jagiełło odzyska utracone przez Polskę ziemie w tym Pomorze Gdańskie 

❑  Litwa i Ruś (należąca do Litwy) zostaną przyłączone do Polski 

❑  Jagiełło na stałe przeprowadzi się do Polski  
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Zadanie 5 Przeczytaj fragment kroniki Jana Długosza i odpowiedz na pytania. 

„Tam w obecności i na oczach najszlachetniejszej swej małżonki, królowej Jadwigi, nową 

koroną, zrobioną wcześniej ze złota i klejnotów – starą bowiem, używaną dawniej, król 

Węgier i Polski Ludwik przewiózł na Węgry, zapobiegając temu, żeby nikt inny prócz jego 

potomstwa nie został następcą na tronie polskim – został koronowany i namaszczony na 

króla przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzentę, w asyście biskupa krakowskiego Jana i 

poznańskiego Dobrogosta. On pierwszy spośród Litwinów osiągnął u Polaków i za ich 

poparciem w jednym i tym samym czasie trzy największe zaszczyty, co według mnie nie 

spotkało nikogo z jego przodków, chrzest święty, bardzo znakomite małżeństwo i sławną 

koronę”.   

Pisząc o „sławnej koronie” Długosz miał na myśli: 

 nową koronę przygotowaną na koronację Jagiełły 

 objęcie przez Jagiełłę władzy w Polsce 

 objęcie przez Jagiełłę władzy na Litwie 

Poprzednikiem Jagiełły na polskim tronie był: 

 Ludwik Andegaweński 

 arcybiskup Bodzenta 

 biskup Dobrogost 

Władysław Jagiełło został koronowany w: 

 Gnieźnie 

 Krakowie 

 Poznaniu 

Władysław Jagiełło: 

 był wcześniej królem Węgier 

 był pierwszym Litwinem zasiadającym na tronie polskim 

 sam koronował się ma króla Polski 

http://www.historadlapolonii.pl/
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Zadanie 6 

Przyjrzyj się mapie państwa Jagiełły. Wypisz jego najważniejszych sąsiadów. Dla ułatwienia podane 

zostały pierwsze litery nazw tych państw. 

 

 

Ch………………… 
K………………….. 

 

Z…………………… 
O…………………. 

P…………………… 
Z ………………….. 
K………………….. 

W ……………….. 
K …………………. 
M ………………… 

K …………………. 
C …………………. 

K…………………. 
W…………………. 
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Zadanie 7 

Przyjrzyjcie się mapie. Odnajdźcie Grunwald i prześledźcie trasę wędrówki wojsk Jagiełły w kierunku 

Malborka. Zastanówcie się, czy wojska polsko-litewskie mogły dotrzeć pod Malbork szybciej, niż w 10 

dni. Weźcie pod uwagę, że trasa liczyła około 200 kilometrów, a armie średniowieczne poruszały się z 

prędkością 20-30 kilometrów dziennie. Wybierzcie jedną z odpowiedzi: 

❑  wojska Jagiełły dotarły pod Malbork w najkrótszym możliwym czasie 

❑  wojska Jagiełły mogły dotrzeć pod Malbork dużo szybciej 
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Zadanie 8 

Zapoznajcie się z poglądami dwóch najbardziej znanych rektorów Akademii Krakowskiej, którzy działali 

w czasach Władysława Jagiełły. Zastanówcie się, komu najmniej mogły podobać się ich poglądy. 

Wybierzcie właściwą odpowiedź. 

Pierwszym rektorem odnowionego uniwersytetu był Stanisław ze Skarbimierza. Jako 

prawnik wsławił się dziełem zatytułowanym „De bellis iustis” czyli „O wojnach 

sprawiedliwych”. Mówiło ono m. in. o możliwości zawierania układów z poganami,                       

co w tamtych czasach było trudne do pomyślenia. 

Urząd rektora w czasach Jagiełły sprawował również Paweł Włodkowic. Reprezentował on 

Polskę na soborze w Konstancji. Twierdził on, że narody pogańskie mają prawo                               

do wyznawania swoich religii i powinny żyć spokojnie w swoich krajach nie niepokojone 

przez nikogo. 

Poglądy rektorów Akademii Krakowskiej najbardziej nie podobały się: 

❑ Władysławowi Jagielle 

❑  Litwinom 

❑  poganom 

❑  Krzyżakom 

❑  Kościołowi katolickiemu 
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Zadanie 9 

Władysław Jagiełło ufundował w Lublinie klasztor dla zakonu świętej Brygidy. Ta święta 

przepowiedziała upadek wielkiego wroga Jagiełły i jego państwa. Przeczytaj tekst, ułóż zaznaczone 

litery lub grupy liter w odpowiedniej kolejności i dowiedz się, kto to był. 

W czasach Jagiełły stolicą Polski był Kraków. Jednak w średniowieczu władca zazwyczaj nie 

mieszkał na stałe w stolicy tylko podróżował po kraju – spotykał się z możnymi, wydawał 

dokumenty, brał udział w polowaniach, doglądał osobiście różnych spraw. 

Jednym z ulubionych miast Jagiełły był Lublin, który znajdował się mniej więcej w połowie 

drogi między polskim Krakowem i litewskim Wilnem. To właśnie Lublin był miastem, gdzie 

został on wybrany na króla Polski. Nic więc dziwnego, że nowy król miał stąd dobre 

wspomnienia i powracał tutaj chętnie – podobno odwiedził miasto aż kilkadziesiąt razy. 

Nadał mu też ważne przywileje handlowe, jak również ustanowił coroczny 

szesnastodniowy jarmark. 

Jak już wiesz, król ufundował też piękne freski w zamkowej kaplicy. Po bitwie pod 

Grunwaldem ufundował również kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej                      

z wdzięczności za zwycięstwo nad Krzyżakami. We wznoszeniu tego kościoła uczestniczyli 

jeńcy wzięci w bitwie. 
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Zadanie 10 Zaznacz odpowiedź i zapytaj nauczyciela, Ile zdobyłeś? 

Władysław Jagiełło: 

 troszczył się głównie o Litwę, a Polska była dla niego na dalszym planie. 

 jako władca stojący na czele unii troszczył się po równo o Polskę i Litwę. 

 liczyła się dla niego przede wszystkim Polska. 

Władysław Jagiełło: 

 tylko udawał nawróconego, w rzeczywistości prawdopodobnie nadal był poganinem. 

 
przeszedł na chrześcijaństwo i był jego wyznawcą, chociaż być może zachował niektóre 
dawne zwyczaje. 
 

 całkowicie zerwał z dawną religią, a oskarżenia względem niego o pogaństwo są niesłuszne. 

Władysław Jagiełło: 

 
specjalnie opóźniał marsz pod Malbork, aby całkowite zwycięstwo nad Krzyżakami nie dało 

Polsce przewagi nad Litwą. 

 
być może mógł doprowadzić swoje wojsko pod Malbork szybciej, jednak opóźniły go różne 

okoliczności niezależne od niego. 

 dotarł pod Malbork najszybciej jak się dało i był zdecydowany pokonać Krzyżaków do końca. 

Władysław Jagiełło: 

 był człowiekiem o niskiej kulturze i nigdy nie pozbył się złych manier. 

 
był człowiekiem odmiennej kultury jednak starał się zrozumieć i dostosować do kultury 
polskiej. 

 był człowiekiem, który całkowicie porzucił swoją kulturę na rzecz kultury polskiej. 
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SŁOWNICZEK 

KSIĘSTWA RUSKIE - księstwa położone na wschód od Polski na terytorium dzisiejszych: Białorusi i 

Ukrainy. Wchodziły m. in. w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kazimierz Wielki włączył do Polski kilka 

księstw ruskich, czyli Ruś Czerwoną, m.in. księstwo halicko-włodzimierskie z Haliczem i Lwowem. W 

czasach panowania Władysława Jagiełły na Litwie stanowiły 90% terytorium jego państwa (mieszkało tam 

1,7 miliona ludzi), a rdzenna Litwa była stosunkowo niewielkim obszarem, gdzie żyło około 300 tys. 

mieszkańców. 

POLICHROMIA - rodzaj kolorowego malowidła, którym ozdabiano wnętrza budynków (ściany, sufity) jak 

też ich części zewnętrzne. Polichromią ozdabiano również rzeźby. Malowano ja nie tylko na tynkach czy 

kamieniu, ale również na drewnie. 

FRESK - technika malarstwa ściennego, polega na malowaniu na mokrym tynku odpowiednimi farbami. 

POGANIN - tak chrześcijanie nazywali wyznawców religii politeistycznych, czyli ludzi wierzących w wielu 

bogów. 

BIZANCJUM - inaczej Cesarstwo Wschodniorzymskie, znane też jako Cesarstwo Bizantyńskie. Jego 

początki sięgają V wieku. Stolicą Bizancjum był Konstantynopol – dzisiejszy Stambuł w Turcji. Bizancjum 

pozostawało w kręgu kultury i języka greckiego. W czasach Jagiełły Bizancjum było ośrodkiem 

prawosławia. Kultura bizantyńska oddziaływała silnie na znaczne tereny Europy Wschodniej. 

CHRYSTIANIZACJA – tu: nawracanie a chrześcijaństwo. 

MALBORK - miasto w północnej Polsce. Malbork znany jest szczególnie z zamku krzyżackiego, który 

rozbudowany był od XIV wieku i z czasem przekształcił się w trudną do zdobycia twierdzę. W czasach 

Jagiełły Malbork stanowił centrum Państwa Zakonu Krzyżackiego. Tutaj urzędowali wielcy mistrzowie 

zakonu, tutaj zapadały też najważniejsze dla zakonu decyzje. Zamek w Malborku przeszedł w ręce polskie 

w 1457 roku, czyli ponad 20 lat po śmierci Jagiełły. 

REKTOR - stał na czele uniwersytetu, którym zarządzał. Był osobą zasłużoną naukowo wybieraną przez 

środowisko uniwersyteckie. W czasach Władysława Jagiełły kolejni rektorzy nie tylko zarządzali 

uniwersytetem i prowadzili badania naukowe, ale także wspierali władcę w trudnych nieraz sprawach 

państwowych. 
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POLECANE MATERIAŁY 

HISTORIA: POSZUKAJ – Lublin –www.historiaposzukaj.pl/miejsca,20,lublin.html 

HISTORIA: POSZUKAJ – Freski z kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie - 

www.historiaposzukaj.pl/wiedza,architektura,321,architektura_kaplica_trojcy_swietej_na_zamku_w_lubli

nie.html 

HISTORIA: POSZUKAJ –Aleksandra Olgierdówna, ulubiona siostra Władysława Jagiełły - 

www.historiaposzukaj.pl/wiedza,osoby,372,aleksandra_olgierdowna.html 

 

www.muzeumlubelskie.pl – strona Muzeum Lubelskiego w Lublinie 

www.teatrnn.pl/leksykon/artykuly/lublin-jagielly-13851434/ - Jagiełło i Lublin 

www.culture.pl/pl/dzielo/freski-w-kaplicy-trojcy-swietej-w-lublinie - historia i interpretacja fresków z 

kaplicy Trójcy Świętej 

www.muzeumlubelskie.pl/Panorama_kaplicy-1-128-30.html - wirtualna panorama kaplicy Trójcy Świętej 

www.muzhp.pl/pl/e/33/odnowienie-fundacji-uniwersytetu-w-krakowie - odnowienie uniwersytetu w 

Krakowie 

www.historia.org.pl/2013/01/10/cechy-poboznosci-wladyslawa-ii-jagielly-i-witolda-kiejstutowicza-w-

annales-jana-dlugosza/ - religijny i kulturowy kontekst działalności Jagiełły 
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PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

Zadanie 1 

W XII wieku wzniesiono na wzgórzu drewniany gród.  
Pierwszym murowanym budynkiem na wzgórzu była wieża z XIII wieku, która zachowała się do dzisiaj.  

W XIV wieku wybudowano kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej, który stał się kaplicą królewską.  

W 1569 roku na zamku obradował sejm, w wyniku którego doszło do podpisania aktu unii polsko – litewskiej.  

W XIX wieku zamek został przeznaczony na więzienie.  

W czasie drugiej wojny światowej znajdowało się tutaj więzienie niemieckie do którego trafiali przede wszystkim 
członkowie ruchu oporu.  

Po drugiej wojnie światowej, w 1957 roku, zamek przeznaczono na główną siedzibę Muzeum Lubelskiego.  

 

Zadanie 2 Malowidło ścienne zazwyczaj dużych rozmiarów... zdjęcie sufitu 

Ikona  był to obraz, malowany na specjalnie przygotowanym drewnie… obraz Matki Bożej 

Mozaika  była tworzona przez osadzanie małych kawałków szkła… wizerunek Jezusa 

Dla nauczyciela:  

Najwyżej (w najważniejszym miejscu): Chrystus otoczony przez archaniołów – na sklepieniu prezbiterium, najważniejszej części 

kaplicy. 

Potem kolejno coraz niżej (w coraz mniej eksponowanych miejscach): 

Wizerunki istot niebiańskich: serafinów, cherubinów, aniołów – na sklepieniu. 

Postacie pochodzące ze Starego Testamentu – w górnej części ścian. 

Dwanaście najważniejszych wydarzeń z życia Chrystusa i Marii – w górnej strefie ścian. 

Wizerunki świętych i scen z ich życia – na ścianach i filarze. 

Modlitwa fundacyjna Władysława Jagiełły – na obudowie schodów. 

 

Zadanie 31 – Litwy 2 – ze wschodem i Bizancjum 3 – organizowali najazdy na ziemie polskie 4 – państwem pogańskim. 

Zadanie 4Jagiełło powinien się ochrzcić.  Jagiełło powinien dokonać chrystianizacji Litwy. Jagiełło obiecał wypuścić polskich 

jeńców.  Wilhelm Habsburg powinien otrzymać odszkodowanie za zerwane zaręczyny. Jagiełło odzyska utracone przez Polskę 

ziemie w tym Pomorze Gdańskie.  Litwa i Ruś (należąca do Litwy) zostaną przyłączone do Polski. 

Zadanie 51 – objęcie przez Jagiełłę władzy w Polsce  2 – Ludwik Andegaweński  3 – Krakowie  4 – był pierwszym Litwinem 

zasiadającym na tronie polskim. 

Zadanie 6Chanat Krymski Złota Orda Wielkie Księstwo Moskiewskie Królestwo Węgier Państwo Zakonu Krzyżackiego 

Królestwo Czech 
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Zadanie 7 Bardzo trudno rozstrzygnąć dzisiaj, czy wojska Jagiełły mogły pojawić się pod Malborkiem szybciej czy też zjawiły się 

tam w najkrótszym możliwym czasie. Trzeba pamiętać, że armia nie zawsze mogła iść na skróty i potrzebowała dobrych dróg, aby 

ciągnąć ze sobą wozy z zaopatrzeniem i żywnością oraz bezpiecznie prowadzić konie. Po drodze odbijano również miasta z rąk 

krzyżackich; chociaż te poddawały się bez większego oporu. Można spotkać się z twierdzeniem, że Jagiełło celowo opóźniał marsz 

pod Grunwald, aby nie zniszczyć Państwa Krzyżackiego do końca, ponieważ obawiał się, że sukces ten wzmocni Polskę, a osłabi 

jego ojczystą Litwę. Nie wiemy jednak, ile w tym prawdy. 

Zadanie 8 właściwa odpowiedź: KrzyżakomDlaczego: Krzyżacy nie byli zachwyceni takimi poglądami. Trzeba pamiętać, że 

zostali sprowadzeni na ziemie polskie właśnie do walki z poganami i na tym opierał się sens ich istnienia. Gdyby uznali, że poganie 

mają prawo do własnej religii i niezależności musieliby zaprzestać swoich działań, a tym samym utracić wpływy, władzę i 

bogactwo. Nic zatem dziwnego, że starali się udowodnić, że Litwa przyjęła chrześcijaństwo tylko pozornie, a tak naprawdę jest 

państwem pogańskim. 

Zadanie 9Zakon Krzyżacki. 

Zadanie 10 

Podsumuj punkty (poproś uczniów o zrobienie tego) w następujący sposób: 

1 punkt za wybranie odpowiedzi pierwszej 2 punkty za odpowiedź drugą3 punkty za odpowiedź trzecią 

Przeczytaj uczniom informację zwrotną odnoszącą się do ich oceny Władysława Jagiełły: 

4-6 punktów: "Twoja ocena Władysława Jagiełły jest bardzo surowa. Warto przemyśleć, czy na pewno masz we wszystkim rację. 

Pamiętaj: Jagiełło był człowiekiem, który znalazł się w nowym dla niego świecie i musiał zmagać się z naprawdę trudnymi 

problemami". 

7-9 punktów: "Twoja ocena Władysława Jagiełły jest wyważona. Dostrzegasz różne strony jego panowania i trudności, z jakimi 

się spotykał. Na pewno warto bliżej przyjrzeć się różnym jego działaniom". 

10-12 punktów: "Wydaje się, że przeceniasz Władysława Jagiełłę. Pamiętaj, że był on człowiekiem, który znalazł się w kraju o 

innej kulturze i zapewne nie raz trudno było mu zapomnieć o rodzinnej Litwie i jej zwyczajach. Na pewno warto jeszcze raz 

zastanowić się nad różnymi obszarami działalności Jagiełły". 
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