
Historia kl. V sp. 25.05      bozenawol@vp.pl 

 

    Lekcja 

 

Temat: Początki państwa szlacheckiego. 

 

mailto:bozenawol@vp.pl


 

 



 

Przepisz temat, zapoznaj się z tekstem i ilustracjami. Narysuj lub pokoloruj strój 

szlachecki. 
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    Lekcja 

 

Temat: Przywileje szlacheckie i ich skutki. 

Przywileje szlacheckie wydawane przez królów polskich w XIV i XV wieku 

były aktami prawnymi. Na ich mocy warstwa szlachecka otrzymywała 

dodatkowe uprawnienia polityczne, gospodarcze, administracyjne, sądowe oraz 

zwolnienia z poszczególnych obowiązków publicznych. 

Wyróżnia się dwa rodzaje przywilejów – prowincjonalne oraz generalne. 

Pierwsze z nich obejmowały szlachtę, pochodzącą z jednej prowincji bądź też 

ziemi. Drugie natomiast nadawane były szlachcie w obrębie całego państwa. 

Dlaczego królowie nadawali przywileje szlachcie? Nadawanie przywilejów 

zapewniało monarchom przychylność szlachty.  

Szlachta otrzymując korzystne dla niej prawa, nie występowała przeciw 

królowi. Władca miał, więc zapewniony spokój w kraju i poparcie. 

Nihil Novi. 

1505 rok- nic nowego nie mogło zostać postanowione w obrębie 

ogólnopaństwowych praw i przywilejów szlacheckich bez senatu oraz izby 

poselskiej, czyli sejmu. 

Taki rozwój wypadków przyczynił się do ukształtowania sejmu składającego 

się z trzech odrębnych stanów. W jego skład wchodzili: monarchowie, 

senatorowie, (czyli dygnitarze pełniący dożywotnio wysokie urzędy 

na przykład: biskupi, kasztelanowie, wojewodowie, marszałek koronny 

i nadworny, kanclerz, ministrowie etc.) i izba poselska (składająca się z 

przedstawicieli ziem oraz województw zatwierdzonych na sejmikach. 

Sejm zajmował się między innymi ustawodawstwem, podejmowaniem decyzji 

o pospolitym ruszeniu, uchwalaniem podatków. Z czasem sejm posiadał coraz 

większy wpływ na działalność królewskiego rządu. Zwłaszcza, jeśli chodzi 

o dziedziny związane z prawem.  
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Sąd najwyższy był sądem królewskim sejmowym. Jego obrady miały miejsce 

najczęściej w trakcie sesji sejmowych. Tylko i wyłącznie monarcha miał prawo 

do zwołania obrad sejmu czy też sejmików. 

Rozwój przywilejów spowodował, iż tylko stan szlachecki miał prawo do 

elekcji króla, wybierania posłów, sprawowania najważniejszych urzędów 

państwowych. Ponad to stan ten uzyskał również nietykalność osobistą i 

podatkową oraz ulgi podatkowe i celne. 

 

Przepisz temat, zapoznaj się z tekstem i tabelką. Wybierz jeden z przywilejów 

szlacheckich i opisz go. 

 

 

 

 

 



 

 


