
3. Czasy Zygmunta Starego – karta zadań 
_________________________________________________________________________________ 

1. Uzupełnij tabelę. 
Kraje rządzone przez przedstawicieli dynastii Jagiellonów na przełomie XV i XVI wieku. 

Lp. Imię i przydomek władcy Nazwa kraju 
1.  Królestwo Polskie 

2. Aleksander Jagiellończyk  

3.  Królestwo Czech i Węgier 

 
2. Wymień państwa, z którymi graniczyło Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie na początku 

XVI w. Podziel kraje na sojuszników i wrogów 
Sojusznicy Wrogowie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. Układ z Habsburgami w Wiedniu 1515 r. 
a) wyjaśnij dlaczego Zygmunt Stary zdecydował się podpisać z cesarzem Maksymilianem I układ w 

Wiedniu? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

b) podaj postanowienia tego układu 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
c) znaczenie układu w Wiedniu 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Ostatnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1519 – 1521  
a) wojnę wywołali Krzyżacy żądając Pomorza Gdańskiego i Warmii. Zakończyła się ona zwycięstwem 

Królestwa Polskiego. 
b) Wielki mistrz Zakonu Albrecht Hohenzollern przyjął luteranizm i ogłosił sekularyzację Zakonu 

Krzyżackiego, czyli zeświecczenie.  państwo Zakonu Krzyżackiego stało się księstwem świeckim – 
Prusami Książęcymi. 

c) 8.04.1525 r. – pokój krakowski – książę Prus uznał zwierzchność Królestwa Polskiego jako lennik. 
Zobowiązał się udzielać Polsce pomocy zbrojnej w razie wojny. Władzę w Prusach mogli pełnić 



jedynie potomkowie Albrechta Hohenzollerna. W razie wymarcia tej linii, Prusy miały zostać 
włączone do Królestwa Polskiego. 

d) 10.04.1525 r. Hołd Pruski na Rynku w Krakowie – Albrecht Hohenzollern złożył hołd lenny 
Zygmuntowi I Staremu. 

5. Wojny z Moskwą 
a) przyczyny wojny między Litwą, a Moskwą 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

b) 1507 – 1508 – pierwsza wojna, która nie przyniosła rozstrzygnięcia 
c) 1511 – car Wasyl III tworzy koalicję antyjagiellońską, w skład której wchodzą państwa: 
_________________________________________________________________________________ 
d) 1512 -1522  

 1512 – Litwa traci swoje wschodnie terytoria z twierdzą w Smoleńsku 
 1514 r. połączone siły litewsko – polskie pokonały wojska moskiewskie w bitwie pod Orszą. 

Mimo to nie udało się odzyskać utraconych wcześniej terytoriów.  
e) 1532 -1537 – próba odzyskania Smoleńska się nie powiodła.  


