
 

 

 

               Klasa V b, środa, 27.05.2020r. 
 

 

    Temat: Monarchia stanowa w Polsce. 
 

 

1. Zapisz temat do zeszytu. 

2. Przeczytaj temat z podręcznika str.205-207. 

3. Zapisz notatkę do zeszytu. 
 

 

1) W czasach pierwszych Piastów Polska była monarchią patrymonialną. 

2)  W XIII i XIV wieku zaczęły powstawać w Europie monarchie stanowe czyli takie 

państwa, w których władza monarchy była ograniczona uprawnieniami stanów. 

Pierwsza powstała w Anglii-1265r.Parlament czyli reprezentacja stanów, składał się z 

dwóch izb: Izby Lordów i Izby Gmin, druga była Francja-1302r. -Parlament Francuski 

to Stany Generalne. 

3) W XIII i XIV wieku Polska przekształciła się monarchię stanową. Społeczeństwo 

polskie uległo podziałowi na stany: 

• rycerstwo 

• duchowieństwo 

• mieszczaństwo 

• chłopstwo-stan kmiecy 

          Stan rycerski i duchowny były stanami uprzywilejowanymi, zdobyły najwięcej 

uprawnień i chciały decydować o prawach i podatkach. Już w okresie rozbicia 

dzielnicowego, książęta polscy zwoływali wiece, na których wspólnie z duchowieństwem i 

rycerstwem podejmowali decyzje dotyczące np. wojny, pokoju czy praw. Kazimierz Wielki 

organizował zjazdy dla poszczególnych ziem czyli sejmiki ziemskie. Ważną rolę odgrywała 

przy boku króla- Rada Królewska, w której zasiadali biskupi i najwyżsi urzędnicy. 

4) Powstanie stanu szlacheckiego 

a) Szlachta wywodzi się z dawnego rycerstwa 

b)szlachta była zobowiązana do służby wojskowej(pospolite ruszenie), 

 jej znaczenie wojskowe zmalało z powodu zmian w wojskowości 

c)Głównym źródłem dochodu szlachty była ziemia, tylko ona miała prawo własności 

ziemi, część ziemi oddawała w użytkowanie chłopom, gospodarstwa szlacheckie uprawiali 

chłopi w ramach pańszczyzny .Każdy szlachcic miał prawo uczestniczyć w sejmikach 

ziemskich. Chłopi i mieszczanie nie mieli praw politycznych. 
 

Zadania: 

1) Co to znaczy, że po śmierci Kazimierza Wielkiego tron w Polsce był elekcyjny. 

2) Co rozumiesz pod pojęciem Korona Królestwa Polskiego? 

3) Poszukaj informacji o powstaniu  parlamentu angielskiego i parlamentu francuskiego. 
 

 

 

      Czwartek, 28.05.2020r. 



 

  Temat: Przywileje szlacheckie i sejm walny. 
 

 

1. Zapisz temat do zeszytu. 

2. Przeczytaj temat z podręcznika str. 207-209. 

3. Zapisz notatkę. 
 

 

1) przywileje szlacheckie: 

a.  koszycki wydany przez Ludwika Węgierskiego w 1374r., w którym król: 

◦ obniżył podatek radlny z 12 na 2 grosze 

◦ zobowiązał się nie nakładać nowych podatków bez zgody szlachty 

◦ pokrywać koszty wypraw wojennych poza granice kraju 

◦ obsadzać urzędy wyłącznie Polakami 

b. czerwiński nadany przez Władysława Jagiełłę w 1423r. 

◦ szlachcic nie mógł być pozbawiony majątku bez wyroku sądowego 

c. jedlnieńsko-krakowski nadany przez Władysława Jagiełłę w1430 i 1433r. 

◦ król zobowiązał się nie więzić szlachcica bez wyroku sądu 

d. cerekwicko- nieszawski nadany przez Kazimierza Jagiellończyka w1454r. 

◦ król zobowiązał się nie zwoływać pospolitego ruszenia bez zgody szlachty 

e. piotrkowski nadany przez Jana Olbrachta w 1496r. 

◦ Szlachta została zwolniona z opłat celnych za przewóz towarów 

◦ wprowadzono zakaz sprawowania urzędów przez mieszczanie 

f. Konstytucja Nihil novi uchwalona przez sejm walny w1505r. 

◦ Wszystkie nowe prawa wymagały zgody senatu i sejmu 

 

2) Powstanie sejmu walnego-1493r. ,za panowania Jana Olbrachta, datę tę 

uznaje się za początek polskiego parlamentaryzmu. 
                          

• składał się z trzech stanów sejmujących: król, senat, izba poselska 

• rada Królewska przekształciła się w senat 

• posłów do izby poselskiej szlachta wybierała na sejmikach ziemskich 

• Posiedzenia sejmu zwoływał król co 2 lata, obrady trwały 6 tygodni 

• stany obradowały oddzielnie, na koniec wspólnie zatwierdzano 

konstytucje sejmowe czyli uchwalone prawo 

 

       Zadania: 

1. Wykonaj zad 1 str. 209 z  podręcznika 

2. Wyjaśnij pojęcie: przywilej generalny, 
 

 

       


