
Temat: Powstanie sejmu walnego/ str 211-217 
 

Zobacz prezentację na Teams- PLIKI (materiały z zajęć) lub podręcznik str 211-217 przepisz 

notatkę  i uzupełnij notatkę w zeszycie. 

 

1. Przywilej to 

królewski dokument który przyznawał wyjątkowe prawa jednemu ze stanów np. szlachcie. W 

ten sposób król uzyskiwał zgodę szlachty na nowe podatki lub zmianę prawa. 

Król Ludwik Węgierski rozpoczął nadawanie przywilejów szlachcie dzięki czemu zaczęła ona 

współrządzić państwem. 

2. Przywileje szlacheckie za Andegawenów i Jagiellonów 

a). 1374r-koszycki 

b). 1422r – czerwiński 

c).  1430- 1433- jedlińsko-krakowski 

b). 1454r-cerekwicko-nieszawski 

c). 1505- konstytucja Nihil novi 

3. Jakie prawa uzyskała szlachta dzięki przywilejom? 

-płacenie …........... podatku/- zakaz …..................... szlachcica bez sądu/-zgoda szlachty na nowe 

…................ i zwołanie wojska/-nic ….................. bez zgody sejmu 

4. Jak powstał sejm walny? 

Sejm to instytucja składająca się z przedstawicieli szlachty (posłów), najważniejszych urzędników 

(senatorów) i króla. Sejm powstał za Jagiellonów, odtąd król podejmował ważne decyzje za zgodą 

sejmu. 

5. Sejmiki 

to zjazdy …............... w każdym województwie na których wybierano posłów na 

sejm …....................... . 

6. Ustrój monarchiczno-szlachecki 

W Polsce od XVI w, to ustrój w którym król dzieli się władzą ze szlachtą poprzez 

zwoływanie …................... . Za Piastów Polska była monarchią patrymonialną tj 

król miał niepodzielną władzę. 

 

Temat: Kultura i nauka w państwie polsko-litewskim/str 218-223 
 

Przeczytaj podręcznik str 218-223 i uzupełnij notatkę do zeszytu 

 

1. Tolerancja religijna 

Po unii Polska i Litwa były krajem wielonarodowościowym tzn żyli tam wyznawcy 

katolicyzmu, …......................, judaizmu jednak panowało poszanowanie dla innych religii i kultur. 

2. Szkoły dla chłopców 

Nauka nie była obowiązkowa, kształcili się nieliczni synowie …............... w szkołach parafialnych 

lub katedralnych czyli przy kościołach. Czasami również synowie kupców i 

bogatych …................ . Jedyną szkołą wyższą była Akademia Krakowska, odnowiona przez W. 

Jagiełłę i odtąd zwana Uniwersytetem Jagiellońskim 

3. Uczeni i artyści 

a). prawnik Paweł ….................... 

b). kronikarz Jan …............... 

c). astronom Mikołaj …........................ 

d). rzeźbiarz Wit …................... 

 

 

 

 


