
 

Vytautas Didysis     
Vytautas Žalgirio mūšyje (Jano Matejkos paveikslo fragmentas) 

Algirdo sūnus Jogaila, tapęs Lenkijos karaliumi,  paskyrė savo brolį Skirgailą Lietuvą 

valdyti. Tuo tarpu Kęstučio sūnus Vytautas, gavo paramą iš Vokiečių ordino, ir pradėjo 

kovą dėl savo tėviškės Trakų. Jį rėmė dalis Lietuvos bajorų. Vytauto jėgoms stiprėjant, 

Jogaila pradėjo ieškoti būdų susitaikyti su pusbroliu. 1392m. Astravos dvare netoli 

Lydos (dabar Baltarusija) tarp jų buvo pasirašyta sutartis. Vytautas gavo valdyti visas 

Kęstučiui priklausiusias žemes ir Vilnių. 1401m. LDK buvo pripažinta savarankiška, 

atskira nuo Lenkijos valstybe, o Vytautas jos didžiuoju kunigaikščiu. 

1409m. žemaičiai, vadovaujami Vytauto, išvijo vokiečius iš savo krašto.  Vytautas 

vadovavo Lietuvos ir Lenkijos kariuomenei Žalgirio mūšyje (1410) 1410m. Mūšyje 

kryžiuočiai buvo sumušti, jų pavojus Lietuvai buvo panaikintas. Vytautas pelnė 

pasaulinę šlovę. LDK pagaliau galėjo normaliai bendrauti su daugeliu Europos šalių. 

Vytautui valdant LDK dar labiau išsiplėtė ir sustiprėjo, ją gerbė net Šventoji Romos 

Imperija. Lietuvoje pradėjo sparčiai augti Vilnius, Kaunas, Gardinas, Trakai ir kt. miestai, 

ėmė kurtis nauji miestai. Vytautas padidino ir LDK rašto reikšmę: valstybės dokumentai 

buvo rašomi lotyniškai arba slaviškai. Lietuvių bajorai ir miestiečiai taip pat ėmė 

daugiau rašyti.  

Kai Vytautas nutarė vainikuotis Lietuvos karaliumi, ir Jogaila, ir imperatorius pritarė. Bet 

su tuo nesutiko lenkų ponai, kurie sulaikė Vytautui siunčiamą karūną. Buvo paskirta kita 

vainikavimo diena, pasiuntiniai išvyko parvežti naujos karūnos, bet Vytautas jos 

nebesulaukė: 1430m. Trakuose mirė. Palaidotas Vilniaus katedroje.   

Netrukus po Vytauto mirties, Lietuvoje susiformavo Vytauto kultas. Jis buvo laikomas 

didžiausiu kada nors valdžiusiu Lietuvos valdovu, jo vardas įkūnijo valdovo idealą. Todėl 

jau XV amžiuje Vytautas pradėtas vadinti Didžiuoju. 

1. Užduotis. Perskaityk tekstą. Paryškintus žodžius išsirašyk į savo žodyną ir 
išmok.  



 

2. Užduotis. Iš straipsnio išrink 5 svarbiausius faktus apie Vytautą Didijį: 
1……………………………………………………………………………………………

…… 

2……………………………………………………………………………………………

…… 

3……………………………………………………………………………………………

…… 

4……………………………………………………………………………………………

…… 

5……………………………………………………………………………………………

…… 

 
3. Užduotis. Pasižiūrėk animacinį siužetą apie Vytautą ir Julijoną. Pažymėk, 

kurie teiginiai teisingi (Taip), o kurie neteisingi (“ne”). 
 

1. Vytautas nebuvo labai aukštas žmogus……………………………….. 

2. Julijona buvo Vytauto didžiojo duktė…………………………………… 

3. Sekretorius Mikalojus buvo vokietis……………………………………. 

4. Vytautas labai nenorėjo duoti Mikalojui pingų………………………… 

5. Julijona pyko, kad Vytautas toks dosnus………………………………. 

6. Kuo daugiau Julijona pyko, tuo labiau Vytautas juokėsi……………… 

7. Mikalojus gavo aštuonis šimtus grašių…………………………………. 

 
4. Užduotis. Pasižiūrėk siužetą apie Žalgirio mūšį: 

http://www.youtube.com/watch?v=Cyx6-0Wwud0 . Pabaik sakinius: 
1. Jogaila ir Vytautas buvo (kas?)……………………………….. 

2. Vytautas norėjo atkeršyti (kam?)..……………………………. 

3. Jogaila buvo (kieno?)………………………..karalius. 

4. Žalgiris yra (koks?) …………………………mūšio pavadinimas. 

5.  
Žalgirio mūšis įvyko (kada?)…………………..metais. 

 

5. Išlinksniuok žodžius: mūšis, diena (tik vienaskaita). 



Kas?.................................................................... 

ko?...................................................................... 

kam?................................................................... 

ką?...................................................................... 

kuo?.................................................................... 

kur?..................................................................... 
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