
Poniedziałek 1 czerwca 

Kl V A 

 

 Temat I: 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, 

 

Wtorek 2 czerwca 2020 r. 

 

       Temat II: Polska dzielnicowa i zjednoczona-powtórzenie wiadomości. 

 

 



 

1. Zapisz temat do zeszytu. 

2. Przeczytaj podsumowanie z podręcznika str. 210-214. Zwróć uwagę na konflikty 

polsko- krzyżackie, pamiętaj o datach, naucz się ich, przeanalizuj tablicę 

genealogiczną ze str. 214. 

3. Wykonaj zadania: 1,2,3 str. 215. 

4. Dokończ podane zdania. 

1) Podzielił Polskę na dzielnice w 1138r........................ …................ . 

2) Tak nazywano Mongołów w Europie..................................... . 

3) Główny plac miasta średniowiecznego …................... . 

4) Nowy sposób gospodarowania na roli, polegający na podziale pola na trzy 

części …............................ . 

5) Miasto- siedziba od 1309r. Wielkiego Mistrza Krzyżackiego …............. . 

6) Nazwa miejscowości, gdzie zostały pokonane przez Władysława Łokietka 

w 1331r. wojska krzyżackie …...................... . 

7) W tym mieście Ludwik Węgierski wydał w 1374r. przywilej dla szlachty 

polskiej …..................... . 

8) Miejsce pokoju z Krzyżakami w1343r. …................ . 

9) Imię króla polskiego, który koronował się w 1295r...................... . 

10)  Twórca dynastii Jagiellonów ….................. …......................... . 

11) Król koronowany w Krakowie 20 stycznia 1320r. …............... …............. . 

12) Miejsce pokojów polsko - krzyżackich w1411r. , 1466r. …................... . 

13) Tajny związek szlachty i mieszczaństwa Pomorza Gdańskiego przeciw 

Zakonowi Krzyżackiemu, powstały w 1440r....................... …........... . 

14) Tam zginął Władysław Jagiellończyk w 1444r. ….......................... . 

15) Dobrowolny związek dwóch lub kilku państw …..................... . 

16) Miejsce podpisania unii polsko- litewskiej z 1413r., która wprowadziła 

instytucję osobnego wielkiego księcia na Litwie …................ . 

5. Zaznacz prawidłową odpowiedź: 

1) Która z dat oznacza koniec średniowiecza 

a) 1444  b) 1454 c) 1453 

2) Ostatnim królem z rodu Piastów był: 

                           a) Władysław Łokietek 

                           b) Kazimierz Wielki 

c) Bolesław Chrobry 

3) Polska odzyskała Pomorze Gdańskie po wojnie trzynastoletniej za 

panowania króla: 

a) Władysława Jagiełły 

b) Kazimierza Jagiellończyka 

c) Kazimierza Wielkiego 

4) Największym sukcesem oręża polskiego w XV w. było zwycięstwo nad 

Krzyżakami w bitwie pod: 

a) Chojnicami  b) Golubiem   c) Grunwaldem 

5) Konstantynopol był stolicą: 

a) Cesarstwa Wschodnio- Rzymskiego 

b) Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego 

c) Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego 

6) Pierwszą wyższą uczelnię w Polsce – Akademię Krakowską założył król: 



a) Władysław Jagiełło 

b) Kazimierz Wielki 

c)Kazimierz Jagiellończyka 

7) Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, były dziełem: 

a) Galla Anonima   b) Pawła Włodkowica   c)Jana Długosza 

  

    Wszyscy uczniowie przesyłają zadania na mój adres mailowe 


