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        .  

Temat : Średniowiecze w tekstach źródłowych – praca z tekstem źródłowym. 

 

Drodzy uczniowie dziś możecie popracować z tekstami źródłowymi i spróbujcie 

odpowiedzieć na pytania do tych tekstów. Ćwiczenie to sprawdza umiejętność 

rozumienia czytanego tekstu. 

 

Zad.1. W oparciu o tekst źródłowy odpowiedz na pytania: 

 

   Gdy wytrąbiono hasło bojowe, wszystko wojsko królewskie zabrzmiało głośno pieśń     

ojczystą Bogarodzicę, a potem z podniesionymi kopiami pobiegło do bitwy. Ale wojsko litewskie z 

rozkazu księcia Aleksandra (Witolda), który niecierpliwym był zwłoki, pierwsze ruszyło na 

nieprzyjaciela. (…) Krzyżacy dwakroć uderzywszy z dział, silnym natarciem naprzód usiłowali 

przełamać i zmieszać polskie szyki (…). hufce litewskie, nie mogąc wytrzymać natarcia 

nieprzyjaciół, chwiać się poczęły i (…) ustąpiły z pola.(…) . Nacierali Krzyżacy (…) i w tej 

zamieszce wielka chorągiew króla polskiego Władysława, ze znakiem orła białego upadła na  ziemię; 

ale dzielniejsi i ćwiczeni w bojach rycerze spostrzegłszy to, natychmiast podjęli ją i kędy należało 

odnieśli. Nadciągnęli tymczasem Krzyżacy wracający z pogoni za Litwinami. (…) wzmogła się 

zacięta z obu stron walka. Tymczasem wystąpiło do boju szesnaście pod tyluż znakami hufców 

nieprzyjacielskich(…). A tak Polacy (…) w kilkanaście chorągwi rzucili się na owe szesnaście 

znaków, do których i inne się poprzyłączały i krwawą z nimi stoczyli bitwę. A chociaż Krzyżacy 

przez jakiś czas wytrzymywali natarcie, w końcu jednak przeważną liczbą wojsk królewskich 

zewsząd otoczeni, pobici zostali na głowę. Po zniesieniu zatem i rozbiciu całej potęgi  

nieprzyjacielskiej, przy czym także wielki mistrz pruski Ulryk, marszałkowie, komturowie, rycerze 

wszyscy i znakomitsi w wojsku pruskim panowie poginęli, reszta nieprzyjaciół poszła w rozsypkę, a 

raz tył poddawszy, pierzchała ciągle w popłochu. 

 

Wypisz w punktach kolejne wydarzenia ważne dla przebiegu bitwy.   

a) ……………………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………….. 

c) …………………………………………………………………………………………….. 

d)  ……………………………………………………………………………………………… 

 

Ustal, kto pierwszy zmierzył się z Krzyżakami w boju i jaki był wynik starcia.  

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………   

Określ rozmiary klęski krzyżackiej.                                    

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

  

  Zad. 2. Na podstawie tekstu źródłowego odpowiedz na pytania : 



  ,,Ordynacja miejska w sprawie uposażenia nauczycieli w szkole parafialnej Panny 

Maryii w Krakowie” 

          Działo się to w roku Pańskim 1379. O prawach szkoły Panny Marii . 

 

  Po pierwsze, że chłopcy czytający litery oraz układający głoski według zasad gramatyki 

Donata ( rzymski autor podręcznika), tak, że będą zobowiązani jako zapłatę dać nauczycielowi 

po jednym groszu, a także jego najemcy jeden grosz na każdy kwartał roku. Chłopcy zaś starsi 

i czytający poważniejsze rzeczy są zobowiązani dać magistrowi po dwa grosze na suche dni i 

jego najemcy podobnie po dwa grosze. Chłopcy siedzący do pierwszego śpiewu są 

zobowiązani dać kantorowi po pół grosza, od drugiego śpiewu są zobowiązani do jednego 

grosza dla kantora. Także każdy chłopiec, nie przynoszący codziennie drewna, raz w zimie 

niech będzie zobowiązany kupić jeden wóz drewna lub dać dwa grosze na dostawę 

drewna(…) Na świętego Pawła chłopiec niech da magistrowi koguta lub zapłaci pół grosza.  

  

1. Podaj, kim byli uczniowie 

………………………………………………………………………………...................... 

 

2. Czego uczono w szkole ………………, ……………… , ………………………….. 

 

3. Napisz, w jakim języku uczono w szkole  …………………………………….. 

 

4.Wypisz funkcje i stanowiska w szkole ……………….., ……………………,   …………………. 

 

5. Podaj trzy przykłady opłat uczniowskich za naukę ………….., ……………….,   

……………….. 

      
 


