
Na sprawdzian 
gimnazjalisty



Ustrój starożytnej Sparty Ustrój starożytnych Aten

Arystokratyczny, oligarchiczny Demokratyczny od V wieku p.n.e.

Obywatelstwo posiadali rodowici Spartanie, 
stanowiący mniejszość wobec niewolników-
helotów i ludności podbitej- periojków

Obywatelstwo posiadali wszyscy rodowici 
mężczyźni bez względu na majątek

Zgromadzenie obywateli (ludowe) głównie 
głosowało na prawa ustanawiane przez 20 
osobową radę starszych GERUZJĘ

Zgromadzenie ludowe obywateli mogło 
proponować własne prawa, głosowało nad 
wyborem 600 urzędników, każdy obywatel miał 
prawo głosu

Faktycznie państwem zarządzała grupa 5 
eforów i 2 dożywotnio wybieranych królów 
pochodzących z najbogatszych rodów

Urzędy w państwie pełniono kolegialnie czyli 
wieloosobowo

Społeczeństwo zmilitaryzowane poddane 
obowiązkowego wychowaniu AGOGE

Społeczeństwo kosmopolityczne, otwarte, 
pozostawiło wiele dzieł kultury i nauki np. 
filozofię, teatr, rzeźbę, 



Chronologia rzymskich ustrojów

509 r. p.n.e753 r. p.n.e 31 r. p.n.e 476 r. n.e

Legendarne 
narodziny Rzymu 
królewskiego,
od czasów 
Romulusa

Wprowadzenie republiki, urzędnicy 
kolegialnie wybierani przez 
obywateli, głównie spośród 
bogatych patrycjuszy.
Najważniejsi urzędnicy: senatorzy 
tworzący prawa –dożywotnio, 
konsulowie, pretorzy, cenzorzy i 
wyjątkowo- dyktator

Po zamordowaniu Juliusza 
Cezara ostatniego dyktatora, 
pełną władzę nad Imperium 
wywalczył Oktawian Gajusz, 
zachował większość urzędów 
republiki ale sam często pełnił 
wiele urzędów lub wyznaczał 
własnych ludzi, ograniczył rolę 
senatu. Zapoczątkował okres 
cesarstwa

Pod naporem 
barbarzyńskich 
plemion 
germańskich 
upadła cesarska 
władza nad 
zachodnimi 
terenami 
Imperium i 
Rzymem

REPUBLIKA
CESARSTWO

KRÓLESTWO





Feudalizm- czyli drabina zależności 
w średniowieczu między 
SENIORAMI a WASALAMI

Senior nadawał majątek ziemski 
(feudum, lenno) wasalom w zamian 
za służbę i wierność









Lokacje średniowiecznych miast w 
Polsce przypadły na okres rozbicia 
dzielnicowego – głównie XIII i początek 
XIV wieku.



Rola miast średniowiecznych:

-funkcja handlowa w miejsce dawnych podgrodzi i osad targowych,
-funkcja administracyjna: siedziba biskupów, książąt, stolica państwa, prowincji,
-funkcją sądownicza:  jak powyżej,
-funkcja kulturotwórcza: uniwersytety, szkoły, klasztory, kościoły, turnieje 
rycerskie, zabawy dworskie,
-funkcje obronne: mury, fosy, barbakany, wieże, bramy, miasta położone były na 
ważnych szlakach nad rzekami





Powstanie państwa Mieszka I 
władcy plemienia POLAN w X 
wieku

Zwróć uwagę o jakie tereny 
stopniowo powiększał swoje 
państwo

Gdzie Mieszko przyjął 
chrzest?
Gdzie powstało pierwsze 
biskupstwo?

Kto graniczył z państwem 
Mieszka?



Podboje Bolesława Chrobrego 

Skutki zjazdu gnieźnieńskiego (1000r.):

Powstanie niezależnej hierarchii 
polskiego Kościoła- arcybiskupstwo 
powstało w Gnieźnie

Nowe biskupstwa – zobacz na mapie



KAZIMIERZ WIELKI- OSTATNI PIAST PANOWAŁ 
1333-1370



Za panowania Jagiellonów rycerze/szlachta otrzymała liczne przywileje np.:



Od końca XV wieku działał w 
Królestwie Polskim sejm szlachecki
Składał się z trzech stanów 
sejmujących:  króla, senatorów i 
posłów szlacheckich

Posłowie wybierani byli 
demokratycznie przez szlachtę na 
sejmikach ziemskich stąd ustrój ten 
nazywamy: DEMOKRACJĄ 
SZLACHECKĄ.

Sejmy szlachty (również 
duchowieństwa) broniły jej 
przywilejów przed władzą 
królów i innymi stanami



ODKRYCIA GEOGRAFICZNE:

Krzysztof Kolumb- płynąc na zachód 
szukał drogi do Indii, nieświadomy odkrył 
nowy kontynent 1492r. Trasa A

Vasco da Gama- dopłynął wschodnią 
drogą do Indii opływając Afrykę 1488-
1489- Trasa C

Ferdynad Magellan- w latach 1519-1522 
opłynął w kierunku zachodni kulę 
ziemską, sam ginąc na Filipinach- trasa B



Unia lubelska -1569 rok



Wielcy twórcy renesansu

Michał Anioł

Leonardo da Vinci
Rafael Santi



Fraszki, treny, pieśni

Rozprawa polityczna dotycząca 
potrzebnych reform

Rozprawy, 
fraszki

Rozprawa naukowa, 
teoria heliocentryczna

Polscy twórcy 
renesansu XVI wiek



WOLNA ELEKCJA- od 1573 roku sposób wyboru monarchy w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, przez 
głosowanie zgromadzonej szlachty na zgłoszonych kandydatów na sejmie elekcyjnym.

Henryk Walezy, Stefan Batory, Zygmunt III Waza, …. I kolejni.



Ustroje XVII Francji i Anglii



Jakie wydarzenia obrazuje mapa?





Reformatorzy w oświeceniowej Rzeczpospolitej (XVIII wiek)

Stanisław Leszczyński- były król;

-oczynszowanie chłopów

-obrona praw mieszczan

-zniesienie liberum veto i wolnej elekcji

-zniesienie pańszczyzny

-nałożenie podatku na szlachtę

- utworzenie silnej armii

Stanisław Konarski- biskup

-rozwój szkolnictwa

-rozwój teatru

-napisał tzw."ustawy szkolne"

-założył Collegium Nobilium -szkołę dla zamożnej szlachty 

i magnatów




