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Poczet królów Polskich z dynastii 

Andegawenów i Jagiellonów  

Jagiellonowie -  dynastia wywodząca się 

od Władysława II Jagiełły, wielkiego księcia 

litewskiego i króla Polski. Jej przedstawiciele 

panowali w Polsce w latach 1386–1572, 

na Litwie w latach  

1377–1401 i 1440-1572, w Czechach w latach  

1471–1526 oraz na Węgrzech w latach 1440–1444  

i 1490–1526. 

Andegawenowie – dynastia będąca boczną linią 

francuskiej dynastii Kapetyngów. Jej 

przedstawiciele panowali, między innymi,  

na Sycylii, Węgrzech, w Albanii i Polsce. 



Związki Piastów, 

Andegawenów i Jagiellonów – 

tablica genealogiczna 





ANDEGA WENOWIE 

LUDWIK WĘGIERSKI  

(1370 – 1382) 

 Syn Karola Roberta Andegaweńskiego i 
Elżbiety Łokietkówny. 

 Nadał szlachcie polskiej pierwszy przywilej  
generalny w Koszycach (1374) by uzyskać 
zgodę na dziedziczenie tronu polskiego przez 
córkę. 

Jadwiga (1384 – 1399) 

 Młodsza córka Ludwika. 

 Koronowana na króla w 1384 roku. 





WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO  

(1386 – 1434) 
 

Pierwszy władca z dynastii 

Jagiellonów na polskim 

tronie. 



WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO  (1386 – 1434) 
 

 Książę litewski, zasiadł na tronie polskim  po unii z Litwą w Krewie – unia 

personalna. 

 Mąż Jadwigi Andegaweńskiej. 

 Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409 –  1411. Zakończona I pokojem 

toruńskim. Król odzyskał  ziemię dobrzyńską. Żmudź wróciła do  Litwy. 

 Bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku. 

 1413 rok – unia z Litwą w Horodle –  potwierdzenie odrębności Litwy, Witold  

wielkim księciem, włączenie 50 rodów litewskich do herbów polskich. 

 1423 rok – przywilej warcki. 

 Lata 1430-1433 król wydał przywileje jedlneńsko –  krakowskie by uzyskać zgodę 

szlachty na  dziedziczenie tronu przez swoich synów. Szlachta uzyskała 

nietykalność osobistą i  majątkową. 

 



Jan Matejko  

„Bitwa pod Grunwaldem” 





WŁADYSŁAW III  WARNEŃCZYK 
(1434 – 1444) 

 Król Polski od 1434 roku, król Węgier  

od 1440 roku. 

 Zginął w bitwie pod Warną z  Turkami  

w 1444 roku. 

 



KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK  

(1447 – 1492) 
 

Wielki książę litewski od 1440 roku, 

król Polski od  1447 roku. 

 



KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK  (1447 – 1492)  

 
 Nadał bojarom litewskim prawa równe szlachcie polskiej. 

 Inkorporował Prusy i Pomorze Gdańskie w 1454 roku, co doprowadziło  

do wybuchu  wojny trzynastoletniej z Zakonem  Krzyżackim. 

 Pokój zawarto w 1466 roku (II pokój  toruński). Polska odzyskała Pomorze  

Gdańskie, ziemię chełmińską. Przyłączono  do Polski Warmię, Malbork i Elbląg 

    (Prusy  Królewskie). 

 W1454 roku nadał szlachcie przywileje cerekwicko – nieszawskie by uzyskać 

zgodę na wojnę z Krzyżakami. Król musiał mieć zgodę sejmików ziemskich  

na zwoływanie pospolitego ruszenia i  stanowienie nowych praw. Opierał swe 

rządy na średniej szlachcie. 



JAN I OLBRACHT  (1492 – 1501) 
 

 Syn Kazimierza Jagiellończyka. 

 Król Polski od 1492 roku. 

 



JAN I OLBRACHT  (1492 – 1501) 

 W 1493 roku zwołano pierwszy polski  sejm dwuizbowy – wykrystalizowała  

się izba poselska. 

 W 1496 roku uchwalono II przywilej  piotrkowski. Nastąpiło wzmocnienie 

pozycji szlachty. 

 Na mocy tzw. unii wileńskiej (1499)  Polska i Litwa pozostawały  niezależnymi 

państwami  posiadającymi odrębnych władców,  zobowiązanych jednak do 

wzajemnej  pomocy przeciwko wrogom  zewnętrznym. Rozluźnienie unii  

polsko – litewskiej. 

 





 ALEKSANDER  JAGIELLOŃCZYK 
(1501 – 1505) 

  Wielki książę litewski od 1492 roku,  

król Polski od 1501 roku. 

 



ALEKSANDER  JAGIELLOŃCZYK 
(1501 – 1505) 

 Gdy został wielkim księciem litewskim, Jan Olbracht został królem polskim, 

nastąpiło zerwanie unii polsko – litewskiej. 

 Prowadził wojny z Moskwą w latach 1492-1494 i 1500-1503. Litwa utraciła 

tereny na wschód od środkowego Dniepru. 

 Za jego panowania uchwalono konstytucję Nihil novi (1505) – nic  nowego o nas 

bez nas. Co  doprowadziło do wykształcenia się  ustroju demokracji 

szlacheckiej. 

 





ZYGMUNT I STARY  (1506 – 1548) 

 Najmłodszy syn Kazimierza 

Jagiellończyka. 

 Od 1506 roku Wielki książę 

litewski i król Polski. 

 



ZYGMUNT I STARY  (1506 – 1548) 

 Prowadził wojny z Rosją, które mimo zwycięstwa pod  Orszą (1514) zakończyły się 
utratą Smoleńska. 

 W 1515 roku miał miejsce zjazd monarchów w Wiedniu. Nastąpiło rozbicie sojuszu  
moskiewsko – krzyżacko – habsburskiego. Zawarto wtedy układy dynastyczne                    
z Habsburgami. 

 W latach 1519 – 1521 prowadził wojnę z Zakonem Krzyżackim, która zakończyła się 
pokojem krakowskim (1525). Nastąpiła sekularyzacja Zakonu, powstanie księstwa 
pruskiego, które zostało lennem Królestwa Polskiego. 

 10 kwietnia 1525 roku miał miejsce hołd pruski – hołd lenny księcia Prus 
Albrechta Hohenzollerna. 

 W1526 roku nastąpiło włączenie Mazowsza do Polski. 

 Król doprowadził do wybrania swego syna  Zygmunta II Augusta na wielkiego 
księcia  Litwy i króla polskiego, jeszcze za swojego  życia ( elekcja vivente rege). 

 Za jego panowania wybuchł bunt szlachty  nazywany „wojną kokoszą” (1537). 

 



Jan Matejko 
„Hołd pruski” 





ZYGMUNT II  AUGUST (1548 – 1572) 

 Wielki książę litewski od 1522 roku. 

 Król Polski od 1529 roku. 

Wybrany w elekcji vivente rege. 

Przejął faktyczną władzę  

po śmierci ojca w 1548 roku. 

 Ostatni władca z dynastii 

Jagiellonów na polskim tronie. 

 



ZYGMUNT II  AUGUST (1548 – 1572) 

 Zawarł układ w Wilnie (1561) z mistrzem Zakonu  Kawalerów Mieczowych 
Gotthardem Kettlerem. Część Inflant (Kurlandia i Semigalia) stały się  lennem 
Polski i Litwy. 

 W trakcie jego panowania wybuchła wojna północna (1563-1570) o  pozostałe 
ziemie Inflant. Była to część wojny o  Dominium Maris Baltici (panowanie nad 
Bałtykiem) miedzy Moskwą,  Polską, Szwecją i Danią (1558 – 1583). Ten etap walk 
zakończył rozejm z Rosją w 1570 roku. 

 W 1569 roku została zawarta unia realna z Litwą w Lublinie. Powstaje  
Rzeczpospolita Obojga Narodów. Do Korony  przyłączono Wołyń, Podole i ziemię 
kijowską. 

 Zygmunt II August popierał stronnictwo  szlacheckie w walce z magnaterią - 
ruch  egzekucyjny. 

 Zmarł w 1572 roku. Jego śmierć zakończyła panowanie dynastii Jagiellonów 
na polskim tronie.  

 

 



Obrady sejmu za czasów 

Zygmunta Augusta, rycina 

z 1570 roku. Pośrodku  

na tronie siedzi król (1), 

na krzesłach wokół siedzą 

senatorowie (2),  

za ich plecami stoją 

posłowie (3). 
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