
580 rocznica śmierci Władysława II Jagiełły  

1. Które z wymienionych kobiet nie były żonami Władysława Jagiełły? 

A jeśli nie były żonami, to co łączyło lub mogło łączyć je z Jagiełłą? Przy 

żonach podaj cyfrą arabską, która to z kolei małżonka króla 

Ile razy Władysław Jagiełło wstępował w związek małżeński? -  

 Anna Cylleńska 

 Anna Jagiellonka  

 Córka Andrzeja Iwanowicza Holszańskiego i księżny Aleksandry Druckiej 

 Córka Dymitra Dońskiego 

 Córka Wilhelma hrabiego Cylii i Anny Piastówny  

 Córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki 

 Córka matki chrzestnej Jagiełły, Jadwigi herbu Leliwa  

 Córka Ottona herbu Topór z rodu Starżów , palatyna Kazimierza Wielkiego 

 Elżbieta Bonifacja  

 Elżbieta z Pilczy Granowska 

 Jadwiga Andegaweńska 

 Jadwiga, córka Anny 

 Julianna, księżniczka twerska  

 Ofka, bratowa Zygmunta Luksemburczyka 

 Pani na Łańcucie  

 Siostra Wasylisy zwanej Biełuchą  

 Sońka, pochodząca z rodu książąt kijowskich, prawosławna  

 Święta Jadwiga królowa 

 Zofia Holszańska 

 Wdowa po staroście generalnym Wielkopolski, Wincencie z Granowa 

 Wnuczka Elżbiety Łokietkówny  

 Wnuczka Kazimierza Wielkiego 

 

2. Jakie imiona nosił koronowany na króla Polski prawnuk Władysława Jagiełły? 

 

 

3.  Ile mniej więcej miał lat Władysław Jagiełło, gdy urodził mu się pierworodny syn – 

Władysław? (Podaj rok urodzenia Władysława Warneńczyka) 

 



4.  Główne zasługi Jagiełły to (skreśl błędne odpowiedzi):  

- chrzest Litwy 

- początek dynastii, która panowała nad Rzecząpospolitą do schyłku XVI wieku  

- wynalezienie druku  

- zwycięska wojna z Zakonem Krzyżackim 

- odnowienie Akademii Krakowskiej 

- podpisanie unii polsko-litewskiej 

- zwycięska bitwa pod Olszynką Grochowską  

- stworzenie najrozleglejszego państwa ówczesnej Europy 

- zwycięstwo w jednej z największych bitew średniowiecza 

5. Władysław Jagiełło znany był z niezwykle silnego zdrowia. Przydarzyło mu się jednak 

kiedyś złamać nogę. Biorąc pod uwagę jego zamiłowania i sposób życia określ, w jakich 

okolicznościach mogło mu się to przydarzyć (zaznacz prawidłową odpowiedź):  

- na górze Wdżar w Gorcach nieszczęśliwie spadł z paralotni i złamał prawą nogę w kostce  

- w puszczy łowieckiej, Białowieżą zwanej, goniąc za niedźwiedziem nieszczęśliwą przygodą nogę złamał 

- na ściance wspinaczkowej w Boguszowicach zapomniało zasadzie trzech punktów podparcia 

i nieszczęśliwie spadł na lewą nogę łamiąc ją boleśnie 

- jadąc na rowerze w Lasku Kabackim wywrócił się nieszczęśliwie na wystającym korzeniu i doszło do 

otwartego złamania lewego podudzia  

6. Wybierz właściwe miejsce śmierci Władysława Jagiełły w 1434 roku:  

- Gniezno 

- Gródek pod Lwowem 

- Wawel w Krakowie 

- zamek w Wilanowie  

- Kórnik pod Poznaniem  

7. Władysław Jagiełło był najdłużej panującym królem Polski. Ile lat piastował tę godność?  

 

8. Jak brzmiało prawdziwe, litewskie imię Władysława Jagiełły? 

 

9. Dlaczego po 1386 roku Polska miała dwóch królów?  

 

 

 

Imię, nazwisko, klasa:  

 


