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…………………………………..                                                        …………………………. 
               kod ucznia                                                                                      suma punktów 
czas trwania konkursu - 90 minut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXII  WOJEWÓDZKI 
KONKURS HISTORYCZNY 

 
 

„Polska Andegawenów i Jagiellonów: 1370 - 1572” 
 
 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 
Rok szkolny 2009/2010 
Eliminacje III stopnia 

 
 
 
 

Instrukcja dla ucznia 
 
1. Pamiętaj, iŜ czas na wypełnienie testu wynosi 90 minut. 
2. Sprawdź, czy Twój test zawiera 16 pytań. 
3. Przeczytaj uwaŜnie kaŜde polecenie oraz zamieszczone uwagi. 
4. Pisz starannie, uŜywaj długopisu lub pióra. 
5. Nie wolno uŜywać korektorów. 
6. Jeśli się pomylisz, przekreśl i napisz u góry. 
7. Maksymalna ilość punktów wynosi 100. 
 
 
 

 
 
 

śyczymy powodzenia 
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1. Podanym dziełom architektury i sztuki renesansowej w Polsce przyporządkuj ich 
twórców, wstawiając odpowiednie cyfry w wykropkowane miejsca (cyfry mogą się 
powtarzać). 
 
a) kaplica Zygmuntowska - (…..) 
b) Modlitewnik Zygmunta I - (…..) 
c) pomnik nagrobny Zygmunta Augusta                                   
w katedrze wawelskiej - (…..)                                                    
d) pomnik biskupa Adama Konarskiego                                  1. Stanisław Samostrzelnik                                 
w katedrze poznańskiej - (…..)                                                 2. Bartłomiej Berrecci                                                 
e) Ewangeliarz Tomickiego - (…..)                                          3. Santi Gucci                                                                                 
f) nisza nagrobna Jana Olbrachta                                              4. Jan Maria Padovano                                            
w katedrze wawelskiej - (…..)                                                  5. Franciszek Florentczyk 
g) nagrobek biskupa Piotra Gamrata                                        6. Jan Michałowicz z Urzędowa  
w katedrze wawelskiej - (…..)                                                  7. Hieronim Canavesi 
h) pomnik nagrobny prymasa Andrzeja Krzyckiego                8. Giovanni Battista Quadro 
w katedrze gnieźnieńskiej - (…..) 
i) pomnik nagrobny rodziny Górków     
w katedrze poznańskiej - (…..)   
j) nagrobek biskupa Benedykta Izdbieńskiego 
w katedrze poznańskiej - (…..) 
k) nagrobek Urszuli LeŜeńskiej w Brzezinach - (…..) 
l) ratusz w Poznaniu - (…..)                                                                                      [0 - 12 pkt.] 

 
2. Przyjrzyj się zamieszczonej poniŜej mapie Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, a następnie wykonaj poniŜsze polecenia. 
 

 
 
a) Podkreśl przedział czasowy,  którego dotyczy mapa: 
 

Lata 1385-1492 ,   Lata 1385-1466,      Lata  1411-1492,      Lata 1466-1569 
 

b) Uzasadnij swój wybór podając wydarzenia mające miejsce w datach granicznych . 
- ………… r. - ………………………………………………………………………………….. 

- ………… r. - ………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                 [0 - 3 pkt.] 
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3. Na podstawie planu, przytoczonego opisu oraz posiadanych wiadomości wykonaj 
poniŜsze polecenia. 

 
 
„Pod względem urbanistycznym plan […] reprezentuje znane idee humanistyczne i 
urbanistyczne Odrodzenia. Opiera się na dwóch przecinających się pod katem prostym 
osiach; oś wschód-zachód jest naczelną. To na nią przypada obszerny kwadratowy rynek […] 
i teren zamkowy z pałacem […]. Na osi poprzecznej umieszczono symetryczne rynki solny i 
wodny. Na tym krzyŜu dwóch osi rozplanowano bloki budowlane, skoncentrowane wokół ulic 
przecinających się pod kątem prostym. Domy mieszkalne, dwu lub trzykondygnacyjne zyskały 
nader jednolity układ architektoniczny. Dokoła rynku wzniesiono domy z arkadowymi 
podcieniami na parterze. Dominantą urbanistyczną […] była kolegiata, ratusz, pałac i gmach 
Akademii. Tak zaprojektowany układ miejski został ujęty w system obwarowań o kształcie 
wydłuŜonego siedmiokąta, a jego zarys powtarza wzory włoskiej szkoły fortyfikacyjnej.” 

      M. RoŜek, Złoty wiek. Szkice o sztuce renesansowej, Kraków 1991, s. 60-61. 
 
a) Podaj nazwę miasta, którego dotyczy plan i opis. 
…………………………………………………………………………………………………... 
b) Podaj imię i nazwisko architekta, który był autorem planu. 
…………………………………………………………………………………………………... 
c) Podaj imię i nazwisko oraz pełne nazwy dwóch najwyŜszych funkcji państwowych 
pełnionych przez zleceniodawcę budowy miasta. 
- imię i nazwisko - ……………………………………………………………………………… 

- pełnione funkcje: 1……………………………………………………………………………. 

                               2……………………………………………………………………………. 

[0 - 5 pkt.] 
 

4. Śmierć królowej ElŜbiety Łokietkówny, 29 grudnia 1380 roku, zmusiła Ludwika 
Węgierskiego do przekazania władzy namiestniczej w Polsce w ręce pięciu 
wielkorządców wywodzących się spoza rodziny królewskiej. Podaj ich imiona i 
przydomki. 
a) ……………………………………………………………………………………………….. 

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

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

d) ……………………………………………………………………………………………….. 

e) ………………………………………………………………………………………………... 

                                                                                                                                     [0 - 5 pkt.] 
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5. Na podstawie poniŜszych zestawień oraz posiadanych wiadomości uzupełnij zdania 
terminami „prawda” gdy jest ono prawdziwe lub „fałsz” gdy jest sprzeczne z prawdą. 
 
Plony 4 zbóŜ w Europie XVI wieku (ilo ści ziaren)              PrzybliŜony procent ludności                               
                                                                                                     miejskiej w Europie XVI w. 

Kraj Psze- 
nica 

śyto Jęcz- 
mień 

Owies Cztery 
zboŜa 

 Niderlandy 10,4 - 8,2 4,0 7,5 
 Anglia 6,5 (8,1) 3,6 4,3 5,5 
Francja 5,5 - - - (5,5) 

Hiszpania 3,5 - - - (3,5) 
Niemcy 4,7 4,2 4,5 4,3 4,4 
Polska 4,9 4,8 6,2 4,8 5,1 
Litwa 2,8 2,8 3,6 2,7 3,0 
Rosja 1,7 2,8 5,0 2,2 2,9 

A. Wyczański, Dogonić Europę czyli Polska w czasach Zygmunta I (1506-1548), Kraków 1987, s. 6, 8.  
 
a) W XVI w. rolnictwo najlepiej rozwijało się w Niderlandach - ……………………………... 
b) W Polsce, Anglii i  Hiszpanii uzyskiwano porównywalne plony - …………………………. 
c) Plony uzyskiwane w Polsce były znacznie wyŜsze niŜ na Litwie i we Francji……………… 
d) Najmniej wydajne  było rolnictwo rosyjskie - ………………………………………………. 
e) Niskie plony wynikały m.in. ze stosowania ekstensywnej uprawy roli - …………………… 
f) Rosja w XVI w. była najbardziej zurbanizowanym państwem Europy - ……………………. 
g) Anglia, Francja, Niemcy, Hiszpania i Polska miały porównywalny odsetek szlachty - 
…………………………………………………………………………………………………... 
h) Wysoki odsetek ludności miejskiej w Europie Zachodniej powodował często deficyt zboŜa 
i jego import z Europy Wschodniej m. in. z Gdańska - ………………………………………... 
i) Rolnictwo polskie w XVI w. stało na dobrym, europejskim poziomie - ……………………. 
j)Prawie połowa Niderlandczyków mieszkała w miastach……………………………………..  
k) Polityka szlachty polskiej względem mieszczaństwa powodowała systematyczny rozwój  
 i powstawanie nowych miast - ………………………………………………………………… 
l) Polska w XVI w. miała dodatni bilans handlowy - ………………………………………….  

 [0 - 12 pkt.] 
 
6. PoniŜej zamieszczono herby państwa polskiego z róŜnych okresów jego historii. 
Wybierz herb Rzeczpospolitej za panowania Jagiellonów, a następnie wymień dwa jego 
elementy i wyjaśnij odniesienia terytorialne. 

     
                  A                                  B                               C                                   D       
a) Herb państwa Jagiellonów przedstawia ilustracja …………………………………………... 
b) Elementy herbu i odniesienia terytorialne: 
1/…………………… - ……….………………………………………………………………... 

2/…………………… - ………………………………………………………………………… 

[0 - 5 pkt.] 

Niderlandy 40-50 % ludności miejskiej 
Włochy 25-30 % ludności miejskiej 
Anglia 20 % ludności miejskiej 
Francja  20 % ludności miejskiej 
Niemcy 20 % ludności miejskiej 
Hiszpania 20 % ludności miejskiej 
Polska 20 % ludności miejskiej 
Rosja 3,5 % ludności miejskiej 
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7. Przeczytaj teksty źródłowe, dotyczące oceny panowania Ludwika Węgierskiego,  
a następnie odpowiedz na pytania.                                        
 
   „ W historiografii polskiej rządy Ludwika nie są oceniane zbyt przychylnie. Jako król Polski 
zdołał utrzymać jednak jedność Królestwa, mimo silnych tendencji separatystycznych w 
Wielkopolsce. Jednocześnie monarcha doprowadził do faktycznego zajęcia największej 
zdobyczy terytorialnej Kazimierza Wielkiego - Rusi halicko-włodzimierskiej, jak i zrzeczenia 
się dla własnych celów dynastycznych praw do Śląska. Historycy najbardziej podkreślają 
jednak zasługi w rozwoju gospodarczym kraju […] ze względu na moŜliwości jakie polskim 
kupcom dawały przywileje nadane przez władcę […]. 

              M. Spórna, P. Wierzbicki, Słownik władców Polski i pretendentów tronu polskiego, Kraków 2003, s. 312. 
 

„Wojny z Wenecją i na Bałkanach rozszerzyły znacznie granice państwa węgierskiego i  jego 
wpływy na zewnątrz. Król Ludwik uzyskał za to w dawnej historiografii węgierskiej 
przydomek „Wielkiego”. Ale jeszcze większym uzasadnieniem tego tytułu […] był fakt objęcia 
przez Ludwika tronu  polskiego w 1370 r. Unię tę bowiem rozumiano jako przejaw 
mocarstwowości Węgier.”  

                                                                                                 W. Felczak, Historia Węgier, Wrocław 1983, s. 63.  
 

a) Jak oceniają  panowanie Ludwika Węgierskiego polscy historycy? W odpowiedzi 
uwzględnij podaną argumentację. 
Ocena:…………………………………………………………………………………………... 

Argument………………………………………………………………………………….......... 

b) Jak oceniają panowanie Ludwika historycy węgierscy?  W odpowiedzi uwzględnij podaną 
argumentację. 
Ocena:…………………………………………………………………………………………... 

Argument:…. …………………………………………………………………………………... 

c) Porównaj ocenę historyków polskich i węgierskich i sformułuj wniosek. 
…………………………………………………………………………………………………... 

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

 [0 - 6 pkt.] 
 
8. Przyporządkuj wymienionych  zwolenników reformacji w Polsce odpowiednim 
odłamom religijnym. 
 

Mikołaj Sienicki, Jan Ostroróg, Stanisław Ostroróg, Piotr Firlej, Hieronim Ossoliński, 
Jerzy Izrael, Mikołaj Rej, Hieronim Filipowski Starszy 

 
Nazwa wyznawców 
nurtu reformacji w 

Polsce 

 
Luteranie 

 
Kalwini 

 
Bracia czescy 

 
Arianie 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 
Zwolennicy 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 
[0 - 8 pkt.] 
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9. Przeanalizuj fragment drzewa genealogicznego Jagiellonów i odpowiedz na pytania. 
 

 
a) Oceń politykę dynastyczną Zygmunta Starego. Podaj 3 argumenty uzasadniające Twoją 
ocenę. 
Ocena…………………………………………………………………………………………… 

Argumenty: 1/…………………………………………………………………………………... 

        2/…………………………………………………………………………………… 

        3/…………………………………………………………………………………… 

b) Wyjaśnij termin polityka dynastyczna. 
…………………………………………………………………………………………………...

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

  [0 - 5 pkt.] 
 

10. Wymień trzy wielkie miasta wchodzące w skład Rady Pruskiej Prus Królewskich. 
 
a) ……………………………b)……………………………  c)………………………….… 

  [0 - 3 pkt.] 
11. Dokończ zdania dotyczące wydania edyktu wieluńskiego. 
 
a) Edykt wieluński wydał król …………………………………………………………………. 

b) Miało to miejsce w roku …………………………………………………………………….. 

c) Edykt był wymierzony przeciwko …………………………………………………………... 

d) Stanowisko Uniwersytetu Krakowskiego i polskiego Kościoła katolickiego było wobec 

edyktu …………………………………………………………………………………………... 

                                                                                                                                    [0 - 4 pkt.] 
 
12. Wypisz trzy uprawnienia króla wobec Gdańska wynikające ze statutów 
Karnkowskiego. 
 
a) ……………………………………………………………………………………………….. 

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

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

                                                                                                                                     [0 - 3 pkt.] 

Zygmunt Stary 

Zygmunt August 
król Polski 

1 Ŝona ElŜbietaHabsburg 
2 Ŝona Barbara 
Radziwiłłówna 
3 Ŝona Katarzyna   
Habsburg 

Izabela 
mąŜ - Jan Zapola 
król W ęgier  

Katarzyna 
mąŜ - Jan III Waza 
król Szwecji  

Anna Jagiellonka 
królowa Polski 
mąŜ - Stefan Batory  

Jan Zygmunt 
Zapolya 

antykról W ęgier 

Zygmunt III 
Waza 

król Polski 
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13. Przeczytaj przytoczone cytaty, a następnie na ich podstawie i posiadanych 
wiadomości wykonaj poniŜsze polecenia. 
 
1. „Wyznajemy, Ŝe sobór powszechny w duchu świętym prawowicie zebrany posiada 
najwyŜszą władzę na ziemi i ma moc wszelką przywieść do skutku doskonałą reformę 
Kościoła.” 

J. KrzyŜaniakowa, Koncyliaryści, heretycy, schizmatycy w państwie pierwszych Jagiellonów,  
                              Kraków 1989, s. 56. 
2. „[…] podobało się uniwersytetowi, abym i ja […] na tym Uniwersytecie Krakowskim 
teologii profesor wystąpił w obronie podstaw naszej wiary i najwaŜniejszej między sprawami 
tego świata sprawy powszechnego Kościoła, w obronie władzy Kościoła i jego 
przedstawiciela soboru bazylejskiego.”         
J. KrzyŜaniakowa, Koncyliaryści, heretycy, schizmatycy w państwie pierwszych Jagiellonów,Kraków 1989,s.57. 
 
a) Podaj autorów zamieszczonych cytatów. 
     1.……………………………………………………………………………………………... 

     2.……………………………………………………………………………………………... 

b)Podaj termin historyczny, który określa stanowisko autorów przytoczonych cytatów wobec 
problemu władzy nad Kościołem. 
…………………………………………………………………………………………………... 
c) Podaj nazwę instytucji, z którą związane są narodziny tej doktryny w Polsce. 
…………………………………………………………………………………………………... 
d) Podaj autora tej  doktryny w Polsce. 
………………………………………………………………………………………………… 
e) Wyjaśnij znaczenie tego terminu. 
…………………………………………………………………………………………………... 

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

[0 - 6 pkt.] 
 

14. Uzupełnij tekst  dotyczący działań opozycji antykrzyŜackiej w  państwie zakonnym, 
wpisując odpowiednie informacje w wykropkowane miejsca. 
 
Pierwszą organizacją o antykrzyŜackim nastawieniu było …………………………………….. 
                                                                                                             (nazwa organizacji) 

załoŜone w ……………. roku. Drugą był ………………………………… ……utworzony 
                                                                                        (nazwa organizacji)  

14 marca 1440 roku. Do jego powstania najbardziej przyczyniły się miasta…………………... 

i …………………….. oraz rycerstwo ziemi chełmińskiej. Na czele organizacji stała tzw. 

…………………………………………. kierowana przez rycerza …………………………… 

                 (nazwa kierownictwa organizacji)                                                                                                             (imię, nazwisko)                                                       

 DąŜąc do włączenia Prus do Polski siły organizacji doprowadziły do wybuchu  
antykrzyŜackiego powstania w …………………………………………………………………  
                                                                                                                                   ( miesiąc, rok) 

Zakończyło się ono klęską krzyŜaków, w rękach których pozostały tylko zamek i miasto 

………………………………, zamek w ………………………. i miasto …………………….   

Prośba o objęcie władzy nad Prusami przez Polskę została rozpatrzona pozytywnie - król 
Kazimierz Jagiellończyk w wydanym w dniu ……………………………………... przywileju 
                                                                                              ( dzień, miesiąc, rok) 

 inkorporacyjnym potwierdził wcielenie całości ziem pruskich do Królestwa Polskiego. 
                                                                                                                                  [0 - 12 pkt.] 
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15. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia dotyczące bratobójczej walki o panowanie  
      na  Węgrzech między Władysławem Jagiellończykiem a Janem Olbrachtem,   
      wpisując do tabeli odpowiednią liter ę. 
 
   A) Podpisanie traktatu pokojowego w Bratysławie między Władysławem a Maksymilianem  
       Habsburgiem.              
   B) Wznowienie działań wojennych przez Jana Olbrachta.                     
   C) Ugoda między Władysławem a Janem Olbrachtem w Koszycach.                
   D) Klęska Jana Olbrachta w bitwie pod Preszowem.             
   E) Początek oblęŜenia Koszyc przez Jana Olbrachta.            
   F) Wybór Jana Olbrachta na króla Węgier przez szlachtę węgierską.            
   G)  Elekcja Władysława na tron Węgier przez moŜnowładców węgierskich. 
 
 

Data wydarzenia Wydarzenie 
7 czerwca 1490r.   

15 lipca 1490r.  

październik1490r  

20 luty 1491r,  

lato 1491 r.  

7 grudnia 1491r.  

1 stycznia 1492r.  

 
                                                                                                                               [0 - 7 pkt.] 
 

 
16. Przeczytaj fragment listu Erazma z Rotterdamu do Josta Ludwika Decjusza   
      z 24 września 1523 roku, a następnie uzupełnij opinię Erazma wpisując po 
     1 osiągnięciu Polaków w poszczególnych dziedzinach. 
 
 „Składam powinszowanie narodowi, który - chociaŜ niegdyś uwaŜany był za barbarzyński - 
teraz tak pięknie rozwija się w dziedzinie nauki, praw, obyczajów, religii i we wszystkim, co 
przeciwne jest wszelkiemu nieokrzesaniu, Ŝe współzawodniczyć moŜe z najbardziej 
kulturalnymi narodami świata […]” 
             A. Wyczański, Dogonić Europę czyli Polska w czasach Zygmunta I (1506-1548), Kraków 1987, s. 1.   
 
 
 Osiągnięcia ówczesnych Polaków w dziedzinach: 
 
  a)nauki:…………………………………………………………………………………........ 

  b)kultury:…………………………………………………………………………………….. 

  c) praw:………………………………………………………………………………………. 

  d) religii:……………………………………………………………………………………... 

 
  [0 - 4 pkt.] 
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Klucz odpowiedzi - propozycja 
1.  
a) 2     b) 1     c) 3     d) 7     e) 1     f) 5     g) 4     h) 4     i) 7     j) 6     k) 6     l) 8 
 
2. 
a) 1385-1466 
b) 1385r. - układ w Krewie,   
    1466r. - II pokój toruński/zakończenie wojny 13-letniej/ przyłączenie Prus Królewskich 
(Pomorza Gdańskiego) do Polski  
 
3. 
a) Zamość 
b) Bernardo Mirando 
c) Jan Zamoyski - kanclerz wielki koronny, hetman wielki koronny 
 
4. 
a) Zawisza z Kurozwęk 
b) Sędziwoj z Szubina 
c) Dobiesław z Kurozwęk 
d) Domarat z Pierzchna 
e) Jan Radlica 
 
5.  
a) prawda     b) fałsz     c) fałsz     d) prawda     e) prawda     f) fałsz     g) fałsz     h) prawda         
i) prawda  j) prawda   k) fałsz     l) prawda 
 
6. 
a) ilustracja - C 
b) Orzeł - herb Królestwa Polskiego 
    Pogoń - herb Wielkiego Księstwa Litewskiego 
     
7.  
a) ocena nieprzychylna (dostrzeganie błędów, realizację własnych interesów)          
argument: np.:  realizacja interesów dynastycznych( zrzeczenie się praw do Śląska dla celów   
                        dynastycznych) 
b) ocena pozytywna (pochwała panowania, uzasadnione nadanie przydomku Wielki) 
argumenty: np. - rozszerzenie granic państwa węgierskiego 
                         - przejęcie tronu polskiego 
c)  1 pkt. za dostrzeŜenie przez ucznia róŜnego punktu widzenia historyków polskich i 
węgierskich  
       1 pkt za wniosek np.:  Główną przyczyną róŜnic jest ocena panowania Ludwika 
Węgierskiego z róŜnej perspektywy( Historycy polscy oceniają jego wkład w rozwój państwa 
polskiego, natomiast węgierscy wpływ jego panowania na dalsze losy Węgier)  
8. 
Nazwa wyznawców 
nurtu reformacji w 

Polsce 

 
Luteranie 

 
Kalwini 

 
Bracia czescy 

 
Arianie 

Piotr Firlej Mikołaj Rej Jerzy Izrael Mikołaj Sienicki  
Zwolennicy Stanisław 

Ostroróg 
Hieronim 
Ossoliński 

Jan Ostroróg Hieronim 
Filipowski 

Starszy 
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9.  
a)  np. Zygmunt prowadził skuteczną politykę dynastyczną (odnosił sukcesy) 
b)  argumenty - małŜeństwa: Zygmunta Augusta z  ElŜbietą lub Katarzyną Habsburg; Izabeli 
z  Janem Zapolyą, królem Węgier; Katarzyny z Janem III Wazą, królem Szwecji (uwaga: nie 
uznajemy małŜeństwa Anny Jagiellonki ze Stefanem Batorym) 
c) 1 pkt. za poprawne wyjaśnienie terminu np.: Polityka dynastyczna to zawieranie sojuszy, 
porozumień, umów lub małŜeństw w celu rozszerzenia wpływów lub uzyskania jak 
największych nabytków terytorialnych 
  
10. 
a) Gdańsk         b) Elbląg         c) Toruń 
 
11. 
a) Władysław Jagiełło 
b) 1424 
c) husytom 
d) pozytywne( przychylne) 
 
12. 
a) wgląd w zarządzanie sprawami miejskimi 
b) otwieranie  i zamykanie portu 
c) pobieranie połowy opłat celnych (pobieranie palowego) 
 
13. 
a) 1. Jan z Ludziska     2. Jakub z ParadyŜa 
b) koncyliaryzm 
c) Uniwersytet Krakowski (Akademia Krakowska, Uniwersytet Jagielloński) 
d) Mateusz z Krakowa 
e) doktryna głosząca wyŜszość soboru nad papieŜem 
 
14. 
Towarzystwo Jaszczurcze (Związek Jaszczurczy), 1397, Związek Pruski, Toruń, Chełmno, 
Tajna Rada, Jana BaŜyńskiego, lutym 1454 roku, Malbork, Sztumie, Chojnice, 6 marca 1454 
roku 
 
15. 

Data 
wydarzenia 

Wydarzenie 

7 czerwca 1490r F  (Wybór Jana Olbrachta na króla Węgier przez szlachtę węgierską) 
15 lipca 1490 r. G  (Elekcja Władysława  na tron Węgier przez moŜnowładców węgierskich) 

październik1490r  E   (Początek oblęŜenia Koszyc przez Jana Olbrachta) 
20 luty 1491 r. C  (Ugoda między Władysławem a Janem Olbrachtem w Koszycach) 

lato 1491r. B  (Wznowienie działań wojennych przez Jana Olbrachta) 
7 grudzień 1491r A  (Podpisanie traktatu pokojowego w Koszycach pomiędzyWładysawem  

     a Maksymilianem Habsburgiem) 
1 stycznia 1492r. D  (Klęska Jana Olbrachta w bitwie pod Preszowem) 
 
16. 
 NaleŜy uznać wszystkie poprawne merytorycznie osiągnięcia w poszczególnych  dziedzinach 
nawet jeśli wynikają z rozwiązywania  i odpowiedzi na wcześniejsze pytania. 
     


