
KARTA  3                                    TEMAT: Państwo polsko-litewskie w XVI wiek 

Stosunki państwa polsko-litewskiego z sąsiadami 
 Hołd pruski- władca Prus ,wielki mistrz krzyżacki,  Albrecht Hohenzolern, złożył ,w roku 

1525,hołd królowi polskiemu Zygmuntowi Staremu . Albrecht przysięgał wierność i 

posłuszeństwo, oddanie i to, że jeśli państwo pruskie zostanie bez następcy, wówczas 

przejdzie pod panowanie króla polskiego. Uroczystość odbyła się na krakowskim rynku 

 

 
Jan Matejko „Hołd pruski” 

ZA    DANIE 1: Jakie dwie główne postacie  
 
        przedstawione są na obrazie Jana Matejki?  
         
          Zaznacz je kolorową strzałką obok obrazu. 

 
1…………………………………….. 
 
2……………………………………… 

Na podwyższeniu przed siedzącym na tronie królem Zygmuntem Starym , klęczy książę 
Albrecht Hohenzollern. W jednej ręce trzyma proporzec, otrzymany od króla na znak nadania 
lenna, drugą w geście przysięgi składa na leżącej na kolanach monarchy otwartej Biblii. Po 
złożeniu przysięgi król trzykrotnie uderza go mieczem, pasując na swego wasala. 

 

ZADANIE 2. Wyjaśnij znaczenie pojęć : 

Lenno-…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wasal…………………………………………………………………………………………………………………………………...... ……  

Hołd lenny- ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Stosunki Polski z Wielkim Księstwem Moskiewskim( 0d poł. XVI w. Cesarstwem Rosyjskim)  

 

Na początku XVI w stosunki miedzy państwami układały się źle-Moskwa chciała oderwać od Litwy 
pograniczne tereny . W 1561 za panowania Zygmunta Augusta rozpoczęła się wojna o Inflanty. Celem 
Iwana Groźnego    był port nad Bałtykiem, umożliwiający Rosji handel z Europą Zachodnią. Walki 
toczące się z przerwami zakończy się w 1582 r. rozejmem podpisanym przez Iwana Groźnego i 
ówczesnego władcę Polski –Stefana Batorego 

Rzeczpospolita po zawarciu rozejmu  z Rosją  w 1582r. 



 

Demokracja szlachecka-to ustrój Rzeczypospolitej, w którym ogół szlachty mógł 

decydować o sprawach państwa wspólnie z królem. Organami demokracji szlacheckiej były: Sejm i 

Sejmiki. W państwie istniał podział władzy na; ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą 

  

 W 1505 roku została uchwalona na sejmie konstytucja Nihil novi . która gwarantowała , że bez 
wspólnej zgody reprezentantów szlachty i możnowładztwa oraz króla nie będą stanowione żadne 
prawa ii przywileje. 

 

ZADANIE 4: Zaznacz na osi czasu daty: 1505r., 1525r, 1582r. Jaki to wiek? 

 I  I  I  I  I                

                 1500                   1600 

Rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźniane 

ZADANIE 5: Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie poniżej:  

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 


