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HISTORIA 

 

Temat: Monarchia stanowa w Polsce 

 

* zwróć uwagę na następujące zagadnienia: 

- jakie są różnice między monarchią patrymonialną i stanową 

- w jaki sposób polskie rycerstwo stało się szlachtą 

- jakie przywileje otrzymała szlachta od władców Polski 

* przeanalizuj 

- tekst źródłowy: Nabycie i utrata szlachectwa 

- infografikę: Od rycerstwa do szlachty 

* uzupełnij zeszyt ćwiczeń (sprawdzę po powrocie do szkoły) 

 

* OBOWIĄZKOWO ( na ocenę) na podstawie wiedzy z podręcznika i 

notatki samodzielnie wykonaj test : Monarchia stanowa w Polsce, kryjący się pod 

linkiem: https://quizizz.com/join?gc=2447554 

Logując się wpisz swoje IMIĘ i NAZWISKO. 

Ostateczny czas aktywności linku upływa 22 maja, godzina 15 (piątek) 

Nie zwlekaj, wykonaj zadanie już dziś 

Masz problem z internetem, zgłoś go nauczycielowi. 

 

Dla chętnych: 

* sprawdź swoją wiedzę uzupełniając tekst: https://learningapps.org/view5443014 

W wyniku przekształceń i zmian, które doprowadziły w XIV wieku do zjednoczenia państwa 

polskiego (pod berłem Władysława Łokietka), w Polsce ukształtowała się monarchia 

stanowa. 

Jej powstawanie przebiegało w odmienny sposób w porównaniu do innych krajów 

europejskich. U nas stopniowo poszerzał się wpływ stanów na rządy w państwie. Zmianom 

towarzyszyły nadania przywilejów szlachcie, zwiększanie jej wpływu na sytuację polityczną, 

co przekładało się niekorzystnie na władzę królewską. Następowała decentralizacja i jej 

sukcesywne osłabianie. Trzeba jednak podkreślić, że w okresie monarchii stanowej, król 

posiadał jeszcze stosunkowo duże uprawnienia. Miało to ulec zmianie w okresie późniejszym 

-w czasach nowożytnych. 

  

https://quizizz.com/join?gc=2447554
https://learningapps.org/view5443014


GEOGRAFIA 

Temat:    Krajobraz wysokogórski Himalajów - utrwalenie  

 

Utrwalisz zdobyte informacje na temat: 

  warunków  klimatycznych panujących w Himalajach; 
 pięter  roślinności  w górach, świata roślin i zwierząt 

Utrwal  informacje zawarte w podręczniku  str. 149 – 154. 

Zadanie domowe  

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str. 87, 88,89  

NIE ODSYŁAJ WYKONANYCH ZADAŃ 

 

 

MUZYKA 

Temat: O rodzinie w rytmie Rock and rolla. 

https://www.canva.com/design/DAD8VyrW9Y0/L2kdOBB8T0CIVeWZDsNeUg/view?utm_con

tent=DAD8VyrW9Y0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publish

sharelink 
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