Dzień dobry. Plan pracy od 15 do 19 czerwca
Rozwiązania do ćwiczeń z tematu: Czasy świetności dynastii Jagiellonów

zadanie
1
2

3

4
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6

odpowiedź
B
a) Był jego wujkiem [stryjem].
b) Był jego wnukiem.
c) Był jej kuzynem [bratem stryjecznym].
Przykładowa odpowiedź:
Niezadowolenie rycerstwa i mieszczan pruskich ze zbyt wysokich podatków oraz
ogłoszenie przyłączenia Pomorza Gdańskiego i Prus do Polski stały się przyczynami
wybuchu wojny trzynastoletniej.
Ograniczył wpływy możnowładztwa na rządy w państwie.
W czasie swojego panowania odzyskał dla Polski Pomorze Gdańskie.
Podczas jego rządów doszło do rozwoju nauki i sztuki.
Prusy Królewskie to : Pomorze Gdańskie z Gdańskiem, ziemia michałowska, ziemia
chełmińska, miasta Toruń, Elbląg i Malbork.
Prusy Zakonne – pozostałe ziemie zajmowane przez Krzyżaków.
Rozwój Gdańska w XVI wieku miał kilka przyczyn. Polska uzyskała dostęp do morza na
mocy II pokoju toruńskiego i miastu zostały nadane liczne przywileje przez polskiego
króla. Ponadto w tym okresie nastąpił także wzrost zapotrzebowania na artykuły
rolnicze (zboże, mięso), które polska szlachta za pośrednictwem gdańskich kupców
sprzedawała krajom Europy Zachodniej. Handel ułatwiało to, że Wisłą w dogodny
sposób można było spławiać potrzebne produkty do gdańskiego portu.

Rozwiązania do ćwiczeń z tematu: Monarchia stanowa w Polsce

zadanie

odpowiedź

1
2

C
broni palnej, wojska zaciężne, zbożem, majątków, szlachtą

3

a) 1374 rok, b) 1505 rok, c) 1505 – 1374 = 131 lat

4

Podział społeczeństwa na grupy społeczne.
Przywileje jedynie dla rycerstwa i duchowieństwa.
Wpływ uprzywilejowanych stanów na rządy w państwie.

5

Korzyści uzyskane przez szlachtę

Nazwa przywileju i data
jego wydania

*6

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.
15 czerwca

Temat: Polska od rozbicia dzielnicowego do czasów pierwszych Jagiellonów - powtórzenie
wiadomości.
W ramach powtórzenia obejrzyj i rozwiąż proponowane zadania - nie trzeba mi ich odsyłać.
https://learningapps.org/1602048
https://learningapps.org/3776095
https://learningapps.org/3776095
https://learningapps.org/1918365
https://learningapps.org/1919398
https://learningapps.org/9664055
https://learningapps.org/3777567
https://learningapps.org/3182364
W tym tygodniu nie ma lekcji online ze względu na egzaminy klas ósmych.
Dziękuję za zaangażowanie i pozdrawiam Was serdecznie.

