
Lekcja 3. Nad Wisłą i nad
Dnieprem
CZĘŚĆ DLA NAUCZYCIELA
Wstęp:

Rzeczpospolita, powstała po zjednoczeniu Polski i Litwy, była ogromnym państwem
i graniczyła z wieloma sąsiadami. Jako kraj była bardzo zróżnicowana. Można tu było
napotkać ludzi mówiącymi ok. 40 językami, wyznających wiele religii. Pełna stepów,
lasów, bagien, gór, jezior, wielkich rzek oraz pól uprawnych. Niektóre części były
gęsto zaludnione, w innych łatwiej było spotkać dzikie zwierzęta niż człowieka. Kraj
miał charakter wiejski, istniało także trochę bogatych miast.

Streszczenie tematu:
1. Sąsiedzi Rzeczpospolitej
2. „Spichlerz Europy”
3. Krajobraz Rzeczpospolitej
4. Przybysze

Pełna treść tematu TUTAJ (LINK).

Forma pracy: Po wstępie wykładowym, tłumaczącym kształt Rzeczpospolitej w XVI – XVII
wieku, każdy wątek będzie opracowywany z pomocą dołączonej specjalnej karty pracy, którą
będzie komentował na bieżąco nauczyciel. W trakcie lekcji uczniowie spotkają się z tekstem
źródłowym, ikonografią, mapami oraz zmierzą się z zadaniami na karcie. Na koniec
nauczyciel przeprowadzi podsumowanie zajęć.
Zachęcamy do wspólnego rozwiązywania zadań. Karty nie należy stosować jako środka
egzaminacyjnego.



Karty pracy są dwujęzyczne i należy je wydrukować dla każdego ucznia z osobna.

Wytłumaczenia i podpowiedzi do karty.
1. Odpowiedzi od lewej to: 5, 4, 6, 1, 2, 3
2. Należy zwrócić uwagę na handel zbożem przez Gdańsk i wynikającą z tego potęgę

tego miasta, jak i wspomnieć o dochodach z wielickich i bocheńskich żup solnych.
Przyczyny ograniczenia handlu czarnomorskiego wynikały z niszczycielskiego
sąsiedztwa tatarskiego.

3. Odpowiedzi: 1d,2a, 3c, 4e, 5f, 6b. Dla uatrakcyjnienia ćwiczenia można poprosić
uczniów o wycięcie obrazów i układanie ich na mapie rzeczywistej lub przyczepianie
do tablicy na kontur Rzeczpospolitej.

4. Obrazy zawierają przedstawienia: Włochów, Holendrów, Żydów, Tatarów, Szkotów i
Ormian. Warto sięgnąć po przedstawienia innych narodowości zamieszkujących
Rzeczpospolitą i porównać ich z typowymi przedstawieniami np. szlachty polskiej czy
Kozaków zaporoskich: https://nplp.pl/wp-content/uploads/2015/07/Step.jpg i
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlachta#/media/Plik:Ubior_Szlachty.jpg

Elementy podstawy programowej
Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII wieku. Uczeń:

XI. 6. rozpoznaje charakterystyczne cechy kultury baroku, odwołując się do przykładów architektury i sztuki we
własnym regionie.

https://nplp.pl/wp-content/uploads/2015/07/Step.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlachta#/media/Plik:Ubior_Szlachty.jpg


Lekcja 2. Nad Wisłą i nad
Dnieprem

CZĘŚĆ DLA UCZNIA

1. Sąsiedzi Rzeczpospolitej
Rzeczpospolita była ogromnym krajem, liczącym prawie 1

mln kilometrów kwadratowych. To tyle, ile liczy powierzchnia współczesnej Litwy,
Polski i Ukrainy łącznie. Miała kilku sąsiadów, z którymi łączyły ją sojusze, handel i
wojenne zatargi.

Przyjrzyjcie się mapie i dopasujcie
numery do wypisanych w tabelce
sąsiadów.

monarchia
Habsburgów

państwo
moskiewskie

hospodarstwo
mołdawskie

Szwecja Chanat
Krymski

Elektorat
Brandenburgii

Tak rozległe sąsiedztwo wiązało się z licznymi niebezpieczeństwami – ciężko było
bronić granic, szczególnie że kraj był najeżdżany od północy, wschodu i południa.



2. „Spichlerz Europy”
Rzeczpospolita znajdowała się także na
trasie ważnych szlaków handlowych i
dostarczała wielu istotnych surowców. Była
bardzo istotnym dostawcą darów natury.
Nazywana była „spichlerzem Europy”, bo
żywiła kraje Zachodu Europy. Świerki
pochodzące z Litwy czy Białorusi, używane
do budowy statków, były tak ważne, że w
języku angielskim do dziś nazywają się
„spruce” (czyli z Prus).

1. Na poniższej mapie możecie zobaczyć
przebieg najważniejszych szlaków
handlowych – rzecznych i lądowych.
Odpowiedzcie na pytania:

Z jakiego miasta Rzeczpospolitej
wysyłano zboże na Zachód Europy?

Czym jeszcze handlowano?

Gdzie znajdowały się kopalnie
dostarczające towaru na biały szlak?

Jak myślicie, dlaczego szlaki handlowe
przez Morze Czarne były rzadko
wybierane?



3. Krajobraz Rzeczpospolitej

Poszczególne ziemie naszego kraju bardzo się od siebie
różniły. Były tu puszcze, stepy, góry, wielkie rzeki i
jeziora. Ludzie modlili się w różnych językach i chodzili
do różnych świątyń.

1. Przyporządkujcie widoki do obszarów
zaznaczonych na mapie

a

b

c

d

e
f



4. Przybysze

W porównaniu z innymi krajami europejskimi tego
okresu można nazwać Rzeczpospolitą krajem
spokojnym i tolerancyjnym. Osiedliło się w niej dużo
przybyszów z różnych stron świata: Holendrów,
Szkotów, Włochów, Niemców, Tatarów, Żydów czy
Ormian. Byli tu m.in. jako najemnicy, kupcy,
rzemieślnicy, rolnicy. Nowa ojczyzna dawała im szansę
na pracę i majątek. Mogli wyznawać swoje religie,
zdobywać uznanie a nawet dostać tytuł szlachecki!

1. Spróbujcie ustalić pochodzenie poniższych przybyszów. Skorzystajcie z
wypisanych powyżej narodowości.



Ilustracje do tematu:


