Dzień dobry. Witam Was serdecznie. W tym tygodniu nie ma lekcji online ze względu na to,
że w czwartek przewidziane są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Plan pracy od 22 do 26 czerwca
Rozwiązania do ćwiczeń z tematów:
Monarchia stanowa w Polsce
zadanie

odpowiedź

1
2

C
broni palnej, wojska zaciężne, zbożem, majątków, szlachtą
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a) 1374 rok, b) 1505 rok, c) 1505 – 1374 = 131 lat
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Podział społeczeństwa na grupy społeczne.
Przywileje jedynie dla rycerstwa i duchowieństwa.
Wpływ uprzywilejowanych stanów na rządy w państwie.
Korzyści uzyskane przez szlachtę
Nazwa przywileju i data
jego wydania
Król potwierdził wszystkie dotychczasowe przywileje,
cerekwicko-nieszawski,
zobowiązał się nie ustanawiać nowych praw i nie
1454 rok
zwoływać wojska bez zgody sejmików.
Zakazano mieszczanom pełnienia urzędów i godności
piotrkowski,
państwowych. Szlachta uzyskała zwolnienie z opłat
1496 rok
celnych za
przewóz towarów.
Król zobowiązał się, że nie uwięzi żadnego szlachcica
jedlnieńsko-krakowski,
bez wyroku sądu, wyższe stanowiska kościelne mieli
1430 i 1433 rok
sprawować tylko szlachcice.
Król ogłosił, że nie może zająć majątku szlachcica bez
czerwiński,
wyroku sądu. Funkcji sędziego i starosty nie mogła
1423 rok
pełnić ta sama osoba.
Przykładowe wyjaśnienie:
W odniesieniu do czasów I Rzeczypospolitej słowa „Szlachcic na zagrodzie równy
wojewodzie” dotyczą równości wszystkich szlachciców niezależnie od ich bogactwa
czy pełnionych urzędów.
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Podsumowanie rozdziału VII - „Polska od rozbicia dzielnicowego do czasów pierwszych
Jagiellonów”
Sprawdź, czy potrafisz
zadanie
1
2

odpowiedź
D, C
1 – śmierć Bolesława Krzywoustego
2 – sprowadzenie Krzyżaków do Polski
3 – koronacja Kazimierza Wielkiego
4 – unia polsko-litewska w Krewie
5 – bitwa pod Warną
6 – wojna trzynastoletnia
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P, P, F, F
Przykładowe odpowiedzi:
powiększenie obszaru Polski
zbudowanie sieci zamków wzdłuż granicy państwa
założenie Akademii Krakowskiej
założenie nowych miast
[ujednolicenie prawa]
[rozwijanie handlu]
[uporządkowanie zasad dotyczących wydobycia soli]
Władysław Łokietek – zwycięstwo w bitwie pod Płowcami,
Kazimierz Wielki – zawarcie z Krzyżakami pokoju w Kaliszu,
Władysław Jagiełło – zwycięstwo nad Krzyżakami w bitwie pod Grunwaldem
Kazimierz Jagiellończyk – przyłączenie do Polski Pomorza Gdańskiego
Przykładowe wyjaśnienie:
Ustrój Królestwa Polskiego u schyłku średniowiecza określa się mianem monarchii
stanowej ze względu na istnienie podziału społeczeństwa na różne stany oraz
ograniczoną władzę króla na rzecz szlachty i duchowieństwa.

Zainteresowanych odsyłam do obejrzenia filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=4Yi2170hPSs

Dziękuję za systematyczną pracę i życzę udanych, beztroskich, słonecznych
a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

