
 

 

Od 27. 04 do 29.04 2020 

Historia  kl. VB 

 Nauczyciel: Grażyna Dryl 

 

Zagadnienie:  Społeczeństwo i gospodarka Polski dzielnicowej 

 Dowiem się co oznacza pojęcie  przywilej i lokacja. Scharakteryzuję społeczeństwo polskie 

w okresie  rozbicia dzielnicowego , dostrzegę zachodzące  zmiany w gospodarce.  

1. Obejrzyj filmik o społeczeństwie i stanie gospodarki  w  okresie  rozbicia dzielnicowego 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=L-poos5l1-A 

2.  Przeczytaj   temat z podręcznika: Społeczeństwo i gospodarka Polski dzielnicowej.   Od 

str.  182  do 185 . Możesz skorzystać z podręcznika ze  wsipnetu. 

 

   3. Sporządź notatkę  z tematu, możesz skorzystać  z informacji  zamieszczonych  

poniżej . 

 

 

 Notatka z tematu ( możesz  ją wydrukować  i wkleić do zeszytu lub  przepisać 

najbardziej  istotne  informacje). 

 

  I . Czasy rozbicia dzielnicowego to okres rozwoju gospodarczego Polski 

a. wieś rozwijała się dzięki kolonizacji 

b. postęp w rolnictwie polegał na wprowadzeniu 

– trójpolówki 

– nowych narzędzi – np. pługa 

c. książęta dokonywali licznych lokacji  (zakładania) miast 

b. organizacja polskich miast opierała się na wzorcach niemieckich 

  

  II. Osadnictwo 

 

1.  Lokacje wsi 

a. umowa lokacyjna 

b. zasadźca – osoba rekrutująca osadników na zlecenie pana feudalnego 

c. osadnictwo na prawie niemieckim – organizowane według wzorów niemieckich 

d. formy lokacji: 

– nadanie istniejącym osadom prawa niemieckiego 

e. pozycja sołtysa we wsi 

– otrzymywał największe gospodarstwo 

– był zwolniony z powinności na rzecz pana feudalnego 

– posiadał wyłączne prawo do posiadania stawu rybnego,  karczmy, młyna 

– zatrzymywał dla siebie 1/6 czynszu w zamian za jego egzekwowanie od chłopów 

– zatrzymywał dla siebie 1/3 kar sądowych 

– przewodniczył samorządowi wiejskiemu 

– przewodniczył ławie wiejskiej rozstrzygającej spory między mieszkańcami wsi 

2. Uprawnienia osadników: 

a. przydział ziemi – na ogół jeden łan (17-25 ha) 

https://www.youtube.com/watch?v=L-poos5l1-A
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1097-kolonizacja
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1856-trojpolowka
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1822-lokacja
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1822-lokacja
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1857-zasadzca
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/1824-prawo-niemieckie
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1832-soltys
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1841-lan-wloka


b. wolnizna –  kilkuletnie zwolnienie od świadczeń feudalnych 

3. Powinności osadników 

a. obowiązek uiszczania renty feudalnej na rzecz pana feudalnego w formie: 

– czynszu – renta uiszczana w pieniądzu 

– robocizny – tzw. pańszczyzna 

– danina w naturze 

b) dziesięciny na rzecz Kościoła 

 

III. Kolonizacja miejska na prawie niemieckim 

1. Podgrodzia jako zalążki miast średniowiecznych 

2. Lokacja miast na prawie niemieckim 

3. Pozycja wójta w miastach – reprezentowali pana feudalnego 

4.. Dążenie mieszczan do uniezależnienia się  

a. rada miejska 

b. burmistrz 

 

 IV. Kształtowanie się społeczeństwa stanowego na ziemiach polskich 

1. Wykształcenie się stanu duchownego 

a. pierwszy przywilej generalny dla duchowieństwa w Polsce –  

2. Początki stanu szlacheckiego 

a. rozwój wielkiej i średniej własności ziemskiej 

3. Początki stanu mieszczańskiego 

a. podstawą lokacje na prawie niemieckim 

b. mieszczanie posiadali: 

– samorząd 

– wolność osobistą 

– odrębne prawa i sądownictwo 

c. brak przywilejów generalnych 

4. Chłopi – upowszechnienie się prawa niemieckiego przyczyniło się do poprawy i 

ujednolicenia sytuacji ekonomicznej i prawnej chłopów. 

  

  Zadanie: Zapisz do  zeszytu  pojęcia: lokacja oraz przywilej i wyjaśnij   ich  znaczenie 

str. 182,  185 

 Dla chętnych: ćwiczenie 4 str. 185 (  pomoc: urząd  wójta,  rada gminy). 

        

 

https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1666-czynsz
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1667-panszczyzna
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1668-danina-1
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/1824-prawo-niemieckie
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1836-wojt
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1860-rada-miejska
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1859-burmistrz
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1652-stan
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1652-stan
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1652-stan

