
Kl 5a, 5c, 5d, 5e Historia 12 tydzień edukacji. 

 
Dziękuję, wszystkim uczniom i rodzicom, którzy przysyłają prace na bieżąco. To już ostatnie tematy z 

historii w tym roku szkolnym. Ale bardzo ważne. To one wytłumaczą nam zmiany, które zachodziły w 

naszym państwie u progu nowej epoki.  Składam też wszystkim moim uczniom Wszystkiego 

Najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Cieszcie się tym świętem, dzieci w średniowieczu, nie ważne do 

jakiej warstwy należały, miały bardzo trudne życie. 

 

Zapiszcie dziś temat lekcji : Monarchia Stanowa w Polsce. 

(Notatka do wklejenia, a na pewno do uważnego przeczytania) 

 Kiedy zaczynaliśmy mówić o Mieszku I i Bolesławie Chrobrym, Bolesławie Śmiałym i Bolesławie 

Krzywoustym, władcy Ci uważali Polskę za swoją własność. Dzielili ją między swoich synów, 

wprowadzali różne prawa nikogo nie pytając o zgodę. A czas mijał. Dawne warstwy społeczne 

zmieniały się. Wzmacniały swoją pozycję: stan rycerski i duchowny. I nie starczały im już tylko nadane 

w lenno ziemie. Pragnęli, aby książęta i król nadali im przywileje (czyli różne prawa). Kiedy król 

nadawał im je, zmniejszała się jego władza, a w siłę rosły owe warstwy. Król coraz częściej o 

najważniejsze sprawy dotyczące rządzenia krajem pytał swoich szlachetnie urodzonych poddanych. 

Dawni rycerze, teraz bardziej chcieli zajmować się ziemią i zarabiać dzięki swoim majątkom ziemskim, 

niż walczyć na wojnach. W XV wieku potężne monarchie posiadały wojsko zawodowe. W Polsce, 

dawni rycerze teraz nazywani byli szlachtą. Dumni ze swojej historii stawali do walki z wrogiem 

wezwani na pospolite ruszenie, ale jeśli król nie spełnił ich próśb, odmawiali swojego udziału w walce.  

I tak o to rodziła się nowa monarchia stanowa. Był król, ale miał znacznie mniej do powiedzenia. 

Szlachta i duchowieństwo były to silne stany, bo dostały wiele przywilejów od polskich władców. Ale 

nie myślcie sobie, że tak łatwo, królowie je rozdawali. To było takie coś za coś. 

Na przykład w 1374 roku, aby Jadwiga, córka króla Ludwika Węgierskiego mogła zostać królem Polski, 

jej tato wydał Przywilej Koszycki w którym król przede wszystkim obniżył BARDZO podatek z 12 do 2 

groszy  i obiecał rycerstwu (wtedy jeszcze) , że bez ich zgody nie nałoży nowych podatków. 

To był początek owego nadawania przywilejów. Kiedy otworzycie sobie na stronie 224-225 

ikonografikę zobaczycie ile sprytnych okazji wykorzystała szlachta, żeby zdobyć swoje przywileje i 

rządzić w kraju. 

 

W zeszycie napiszcie o przywileju cerekwicko -nieszawskim 1454 i Konstytucji Nihil novi 1505. 

 

 

 

 


