
                               SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII 
 
OSOBA PROWADZĄCA: LILLA KUBICKA  
 
 
TEMAT ZAJĘĆ: Demokracja szlachecka w Polsce w XVI –XVIII wieku. 
 
KLASA:III ,,b” gimnazjum  
 
CEL OGÓLNY ZAJĘĆ : 
 
Pogłębienie wiedzy uczniów o funkcjonowaniu szlacheckiej Rzeczypospolitej 
 w XVI –XVIII w. 
 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 
 
Po skończonej lekcji uczeń : 
-potrafi zdefiniować pojęcie demokracji szlacheckiej 
-potrafi podać definicję przywileju szlacheckiego 
-potrafi wymienić przywileje szlacheckie oraz zna ich postanowienia 
-dostrzega wady szlacheckiego demokratyzmu  
 
POJĘCIA DO WYJAŚNIENIA W CZASIE LEKCJI: 
 
-demokracja szlachecka 
-przywileje szlacheckie 
-rokosz  
-konfederacja 
-artykuły henrykowskie 
 
METODY I TECHNIKI PRACY:  
 
-mapa mentalna 
-plakat 
-praca z tekstem 
-karuzela 
 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 
 
-schemat mapy mentalnej 
-portret szlachcica 
-tekst zawierający opis przywilejów szlacheckich 
-teksty dotyczące wydarzeń potwierdzających nadużycia stanu szlacheckiego 
-arkusze papieru, flamastry 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
 
1.Czynność organizacyjno-porządkowe. 
 
Nauczyciel dzieli uczniów na trzy zespoły, a następnie podaje temat zajęć. 
 
2.Uczniowie podzieleni na trzy grupy pracują metodą mapy mentalnej i podają skojarzenia do 
pojęcia  demokracji szlacheckiej.Na podstawie podawanych skojarzeń grupy próbują podać 
definicję demokracji szlacheckiej.W kolejnym etapie następuje prezentacja wyników pracy 
poszczególnych grup, a następnie uczniowie wspólnie uzgadniają jedną definicję pojęcia 
„demokracja szlachecka” 
(Schemat mapy mentalnej-załącznik nr1) 
 
3.W dalszym toku zajęć nauczyciel przydziela uczniom kolejne zadanie.Grupy otrzymują  
opis przywilejów szlacheckich oraz przygotowane przez nauczyciela zdania typu „prawda” ,  
„fałsz”dotyczące uprawnień szlacheckich.Na podstawie opisu przywilejów uczniowie 
wybierają tylko zdania prawdziwe i umieszczają je na plakacie.Każda grupa otrzymuje inne 
zdania. W ten sposób powstanie wykaz uprawnień szlacheckich. W  tej części lekcji należy 
zwrócić uwagę na przewagę szlachty w państwie nad innymi stanami. 
 (Główne przywileje szlacheckie-załącznik nr2) 
(Zdania typu prawda – fałsz-załącznik nr3 
 
 
4.Następnie nauczyciel rozdaje grupom teksty dotyczące wydarzeń historycznych , które są 
potwierdzeniem nadużyć stanu szlacheckiego.Każda grupa otrzymuje tekst dotyczący innych 
wydarzeń. Grupa I omawia:artykuły henrykowskie, liberum veto. Grupa II-ruch egzekucyjny 
oraz rokosz Zebrzydowskiego. Grupa III-rokosz Lubomirskiego, konfederację radomską i 
konfederację targowicką. 
(Teksty- załącznik nr4.) 
       
5.W końcowej fazie zajęć, kiedy uczniowie znają już przywileje szlachty i wiedzą w jaki 
sposób szlachta nadużywała swojej władzy każdy indywidualnie ma napisać krótką notatkę na 
temat:,,Rządy szlachty-demokracja czy samowola?”Po tej fazie uczniowie tworzą pary i 
ustawiają się w dwóch kręgach, tak aby stać twarzą do partnera z pary.Na sygnał nauczyciela 
uczniowie z kręgu wewnętrznego referują w ciągu 3 min. Swojemu partnerowi z kręgu 
zewnętrznego co sądzą na dany temat. Partner w trakcie słuchania robi notatki. 
     Na hasło nauczyciela krąg wewnętrzny przesuwa się o dwie osoby i tym razem uczniowie 
z kręgu zewnętrznego mówią co sądzą na dany temat.Po przejściu kilku rundek uczniowie 
wracają do swoich grup.Tam opracowują wspólne stanowisko i wnioski, które następnie 
prezentują.Wykorzystaną  tutaj metodę nazywamy „karuzelą” 
 
6.Na zakończenie zajęć metodą „barometr nastroju” uczniowie określają swój nastrój podczas 
zajęć. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 ZAŁĄCZNIK NR 2 
TABELA NAJWAZNIEJSZYCH PRZYWILEJÓW 
 
 
 
Data Nazwa przywileju Kto nadał Postanowienia 
1374 Przywilej koszycki Ludwik 

Węgierski 
Fundament swobód szlacheckich, szlachta 
zwolniona z podatków z wyjątkiem 2 gr. Z 
łanu chłopskiego. 

1388 Przywilej 
piotrkowski 

Władysław 
Jagiełło 

 Król zobowiązuje się do wykupienia 
szlachcica, który trafiłby do niewoli podczas 
wyprawy poza granice kraju oraz do 
wypłacania żołdu. 

1422 Przywilej czerwiński Władysław 
Jagiełło 

Zakaz konfiskaty majątków szlacheckich bez 
wyroku sądowego. 

1430-
1433 

Przywilej 
jedlneńsko-
krakowski 

Władysław 
Jagiełło 

Potwierdzenie nietykalności majątkowej i 
osobistej szlachty. 

1454 Przywileje 
cerekwicko-
nieszawskie 

Kazimierz 
Jagiellończyk 

Król nie może nakładać nowych podatków i 
zwoływać pospolitego ruszenia bez zgody 
szlachty 

1496    _Przywilej 
piotrkowski 

Jan Olbracht Ograniczenie wychodźstwa chłopów-
najwyzej jeden rocznie może opuścić 
wieś.Zakaz posiadania dóbr ziemskich przez 
mieszczan.Szlachta zwolniona z ceł. 

1505 
 
 
1520 
 

Konstytucja nihil 
novi 
 
Toruń,Bydgoszcz 

Aleksander 
Jagiellończyk 
 
Zygmunt Stary 

Bez zgody sejmu i senatu król nie może 
wydać żadnej nowej ustawy. 
 
Obowiązkowa dla chłopów pańszczyzna 
wynosząca jeden dzień  w tygodniu.Wolna  
Tylko dla szlachty  żegluga po 
Wiśle.Ograniczenie praw sądów miejskich w 
razie gdy szlachcic popełnił przestępstwo w 
mieście. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
ZAŁĄCZNIK NUMER 3. 
 
Gra „prawda-fałsz” 
 
-Chłopi mogli swobodnie opuszczać wieś (F) 
-Szlachta płaciła najwyższe podatki w państwie.(F) 
-Szlachcic posiadał nietykalność majątkową i osobistą.(P) 
-Król miał w państwie pełnię władzy (F) 
-Szlachta uchwalała podatki (P)  
-Szlachta zwoływała pospolite ruszenie.(P) 
-Szlachta decydowała o wojnie i pokoju.(P) 
-Szlachta nie mogła wypowiedzieć królowi posłuszeństwa.(F). 
-Mieszczanie brali udział w elekcji króla (F) 
-Szlachta wybierała króla (P) 
-Szlachta zwolniona była z ceł(P) 
-Szlachta piastowała urzędy (P) 
-Przedstawiciele innych stanów piastowali urzędy.(F) 
-Za odrabianą pańszczyznę chłopi otrzymywali od pana wynagrodzenie. (F) 
-Szlachta posiadała silną pozycję polityczną i ekonomiczną.(P) 
-Szlachta miała prawo wypowiedzieć królowi posłuszeństwo. (P) 
-Szlachta zwolniona była z podatków.(P) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZAŁĄCZNIK NUMER-4. 
 
 
 
TEKST DLA GR. I 
 
 
Każdy nowowybrany król elekcyjny zobowiązywał się przestrzegać tzw. Artykułów 
henrykowskich. Należały do nich:przestrzeganie zasady wolnej elekcji, zwoływanie sejmu co 
dwa lata, nie wypowiadania wojny i nie zawierania pokoju bez zgody szlachty,nie 
zwoływania pospolitego ruszenia i nie nakładania nowych podatków bez zgody szlachty.  
     Gdyby nie dotrzymał któregoś z postanowień szlachta mogła wypowiedzieć mu 
posłuszeństwo. 
 
 
 
    Od 1562 r. w polskim sejmie wprowadzono zasadę liberum veto . Na jej podstawie każdy 
szlachcic mógł zerwać sejm.Praktyka stosowania tej zasady doprowadziła w następnych 
latach do częstego zrywania sejmów, nawet pod błahymi pretekstami. 
 
 
 
TEKST DLA GR.II 
 
     W czasach panowania Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta szlachta wystąpiła z 
programem egzekucji praw i dóbr. Domagała się w nim min. Kodyfikacji prawa, ograniczenia 
przywilejów duchowieństwa, dalszego ograniczenia praw mieszczan .Zygmunt August chcąc 
pozyskać środki na wojnę z Rosją zaakceptował szlachecki program. 
 
 
 
      W 1606 r. szlachta pod przewodnictwem wojewody krakowskiego Mikołaja 
Zebrzydowskiego zawiązała rokosz*.Powodem rokoszu było niezadowolenie z polityki króla 
Zygmunta III Wazy.Szlachta obawiała się , iż król  dąży do wzmocnienia władzy monarszej i 
do  wprowadzenia monarchii absolutnej . Rokoszanie żądali ograniczenia władzy królewskiej, 
kontroli dochodów monarchy, aż  w końcu zażądali detronizacji króla.  
 
*rokosz-zbrojne wystąpienie szlachty przeciwko królowi. 
 
 
 
TEKST DLA GR.III 
 
 
         W 1665 r. wybuchła w Polsce wojna domowa wywołana przez przywódcę opozycji, 
hetmana Jerzego Lubomirskiego, który wystąpił przeciwko planom króla Jana II Kazimierza , 
dotyczącym przeprowadzenia reform ustrojowych- ograniczenia liberum veto i elekcji 
następcy za życia króla. 
 



 
 
    W 1767 r. w Radomiu grupa szlachty i magnatów zawiązała konfederację*, której celem 
była detronizacja króla St. A. Poniatowskiego. Przyczyną konfederacji było rzekome 
zagrożenie „złotej wolności szlacheckiej”.Jednocześnie konfederaci potępili wprowadzone 
przez króla reformy. 
 
 
    W 1792 r. grupa magnatów zawiązała konfederację targowicką. Jej celem było 
unieważnienie przy poparciu Rosji reform Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 Maja . 
Konfederację wkrótce poparła większość szlachty. 
 
 
*konfederacja-sojusz zawiązany dla realizacji określonych celów politycznych. 
    
 



ZAŁACZNIK NR 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
DEMOKRACJA 

 
 

SZKACHECKA 


