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1  Didysis Lenkijos ir LDK karas su kryžiuočiais. Žemėlapyje atlik užduotis.

 1.  Skirtingomis spalvomis nuspalvink LDK, Lenkijos ka-
ralystės ir Kryžiuočių ordino teritorijas, brūkšniais – 
1409 m. Ordino užgrobtas Lenkijos žemes.

  2. Pažymėk 1398 m. Vytauto Ordinui atiduotų že-
mių ribą, kryžiuočių ir sąjungininkų (lietuvių ir 
lenkų) kariuomenių judėjimo kryptis bei telkimo 
vietas, Žalgirio mūšio vietą ir datą.

 3.  Tinkamose vietose įrašyk: Žemaitija,  
Marienburgas, Vilnius.

 4.  Nustatyk, kurios valstybės teritorijoje vyko pa-
grindiniai karo veiksmai.

 5.  Paaiškink, kodėl lietuviai ir lenkai sujungė savo 
kariuomenes. 
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5.3 Žalgirio mūšis  150–152 p.

     Iš Vytauto Didžiojo laiško Šv. Romos  
               imperatoriui Zigmantui Liuksemburgiečiui

Nežinome, dėl kieno nuopelnų ar kaltės buvo paskelbtas toks 
sprendimas arba kuo mes taip nusikaltome Jūsų Šviesybei, kad 
Jūsų Šviesybė pelnytai nusiteikėte prieš mus, visur sudaryda-
mas mūsų pusei sunkumų. Juk pirmiausia Jūs padarėte ir pa-
skelbėte sprendimą dėl Žemaičių žemės, kuri yra mūsų pavel-
dėjimas ir mūsų tėvonija iš teisėtos prosenolių bei senolių įpė-
dinystės. Ją ir dabar nuosavybėje turime, ji dabar yra ir visa-
da buvo viena ir ta pati Lietuvos žemė, nes yra viena kalba bei 
tie patys gyventojai. Bet kadangi Žemaičių žemė yra žemiau 
negu Lietuvos žemė, todėl ir vadinama Žemaitija, nes taip lietu-
viškai yra vadinama žemesnė žemė. O žemaičiai Lietuvą vadi-
na Aukštaitija, t. y. iš žemaičių žiūrint, aukštesne žeme. Taip pat 
Žemaitijos žmonės nuo senų laikų save vadino lietuviais ir nie-
kada žemaičiais, ir dėl tokio tapatumo savo rašte mes nerašo-
me apie Žemaitiją, nes viskas yra viena, vienas kraštas ir tie pa-
tys gyventojai. Kodėl priskyrėte Ordinui tai, kas labiau teikia 
mums naudos ir pelno, būtent visokių žvėrių medžioklę, žvejy-
bą, bitininkystę ir kitką, be ko pati Žemaičių žemė negali išsi-
versti bei išgyventi; priskyrėte visus tuščius plotus, kur pirmiau 
yra buvusios žemaičių pilys ir kaimai (o ir iki šiol aiškiai maty-
ti piliakalniai ir gyvenvietės), ir ten jie dabar gauna minėtosios 
naudos bei pelno.

Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. Nuo seniausių laikų iki XV amžiaus  
pabaigos. – Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996, t.1, p. 528–529.

4  Išnagrinėk rašytinį šaltinį.

 1. Dėl ko laiške imperatoriui skundžiasi Vytautas Didysis?

 2. Kodėl kilo kryžiuočių ir Vytauto ginčas dėl Žemaitijos?

 3. Kuo remdamasis Vytautas Didysis grindė Žemaitijos  
priklausymą Lietuvai?

 4. Kokia galutinė Kryžiuočių ordino ir LDK ginčo dėl  
Žemaitijos baigtis?

 2. Sąjungininkų ir Kryžiuočių ordino kariuomenės. Užpildyk lentelę.

Karių skaičius Iš kur atvyko kariai? Kas vadovavo? 

Kryžiuočių  
ordino  
kariuomenė

Sąjungininkų  
kariuomenė

    

2  Nubraižyk Žalgirio mūšio schemą. Apibūdink mūšio etapus.  2. Apibūdink kovojusių kariuomenes ir jų ginkluotę. Kokių išvadų apie ginkluotės panašumus ir skirtumus gali padaryti?

3  Kieno kariai vaizduojami?


