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Rozdział 1. Ustrój Polski średniowiecznej

Test 1

1. Patronimia to:
a) zwyczajowe zwierzchnictwo najstarszego członka społeczności lokalnej 

w średniowieczu,
b) rodzaj daniny składanej władcy przez ludność poddaną,
c) ród grupujący spokrewnione ze sobą, zamieszkujące wspólne teryto-

rium małe rodziny,
d) sądy odbywające się na wiecach wolnych mieszkańców.

2. Opole we wczesnym polskim średniowieczu to:
a) rodzaj sposobu uprawy ziemi,
b) wspólnota terytorialna oparta na więzi sąsiedzkiej,
c) system komunikacji między poszczególnymi plemionami,
d) siedziba drużyny wojskowej.

3. Istotę monarchii patrymonialnej stanowiło to, że:
a) na jej czele stał władca absolutny,
b) funkcjonowała ona w oparciu o pracę ludności niewolnej,
c) władca podejmował decyzje w uzgodnieniu z grupą możnych urzędni-

ków,
d) panujący władca traktował ją jak swoją dziedziczną własność. 

4. Grupy współdziałania władcy w monarchii patrymonialnej to:
a) dowódcy wojskowi i poborcy danin,
b) członkowie rodziny książęcej i urzędnicy dworscy,
c) urzędnicy, drużyna monarsza i duchowieństwo,
d) członkowie rady monarszej i biskupi.
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5. System skarbowości w monarchii patrymonialnej miał charakter:
a) systemu dobrowolnych danin na rzecz księcia i jego dworu,
b) systemu eksploatacji scentralizowanej,
c) systemu uchwalania zakresu obciążeń publicznych na wiecu wolnej 

ludności,
d) systemu opartego głównie na czerpaniu korzyści z łupów wojennych.

6. Własność alodialna w Polsce średniowiecznej to:
a) własność wolnych chłopów,
b) własność dóbr, należących do Kościoła,
c) własność ograniczona w czasie,
d) własność dziedziczna.

7. Trzy rodzaje renty gruntowej chłopów w Polsce średniowiecznej to:
a) ....................................
b) ....................................
c) ....................................

8. Immunitet ekonomiczny (skarbowy) polegał na:
a) przyznaniu poddanemu udziału w dochodach władcy,
b) zwolnieniu poddanej ludności z dóbr prywatnych z określonych cięża-

rów na rzecz księcia,
c) nadaniu przez księcia na własność określonych dóbr,
d) zwolnieniu z konieczności zapłaty pieniężnych kar sądowych.

9. Po nadaniu immunitetu sądowego ludność poddana, zamieszkująca 
dobra, których dotyczył ten immunitet, podlegała:

a) sądowi wiecowemu,
b) sądowi wybieranemu przez mieszkańców dóbr, objętych immunitetem,
c) sądowi właściciela dóbr lub wyznaczonego przez niego sędziego,
d) w ogóle nie podlegała żadnemu sądowi.

10. Przynależność do stanu była zasadniczo wynikiem:
a) zasług dla władcy,
b) dziedziczenia pozycji społecznej w rodzinie,
c) wielkości posiadanego majątku,
d) posiadanego wykształcenia.
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11. Najwcześniej w średniowiecznej Polsce wyodrębnił się stan:
a) chłopski,
b) rycerski (szlachecki),
c) duchowny,
d) mieszczański.

12. Prawo nieodpowiednie polegało na:
a) możliwości żądania przez rycerza wykupu z niewoli przez władcę,
b) zwolnieniu posiadłości rycerza z obciążeń na rzecz władcy,
c) monopolu rycerzy na służbę wojskową,
d) wyłączeniu możnowładztwa spod sądownictwa kasztelanów i podda-

niu jego przedstawicieli sądownictwu władcy.

13. Komendacja polegała na:
a) nadaniu przez księcia własności ziemskiej zasłużonym poddanym,
b) przystąpieniu przez rycerza do służby na dworze władcy,
c) darowiźnie posiadłości ziemskiej przez władcę na rzecz Kościoła,
d) poddaniu się pod opiekę feudalną pana przez wolnych chłopów.

14. Podstawą relacji między panem feudalnym a ludnością, osiadającą 
w jego włościach na zasadzie wolnych gości, było:

a) prawo zwyczajowe, ukształtowane na danym terenie,
b) warunki określone jednostronnie przez pana feudalnego,
c) umowa czynszowa, 
d) wyrok sądu książęcego.

15. Na czele wsi lokowanej na prawie niemieckim stał:
a) pan feudalny,
b) sołtys,
c) wójt,
d) urzędnik mianowany przez księcia.

16. Wolnizna to:
a) zwolnienie ludności poddanej z obowiązku płacenia kar sądowych,
b) tereny nieobjęte niczyją własnością,
c) okresowe zwolnienie nowych osadników z obowiązku płacenia  

czynszu,
d) możliwość wolnego przemieszczania się ludności poddanej.



Część A. Testy

6 Rafał Golat, Historia państwa i prawa Polski, wyd. 2, Ćwiczenia Becka

Test 2 

17. Trzy podstawowe warstwy społeczne w miastach średniowiecznych 
to:

a) mistrzowie, czeladnicy i uczniowie,
b) urzędnicy, kupcy i rzemieślnicy,
c) obywatele miejscy, ludność służebna i przyjezdni,
d) patrycjat, pospólstwo i plebs.

18. Na czele rady miejskiej stał:
a) wójt,
b) burmistrz,
c) sędzia grodowy,
d) pan feudalny lub przedstawiciel księcia.

19. Cechy były organizacjami skupiającymi:
a) właścicieli nieruchomości w mieście,
b) kupców, osiadłych w mieście,
c) rzemieślników,
d) osoby tej samej narodowości w danym mieście.

20. Prawo składu polegało na:
a) przywileju pobierania od każdego kupca, przejeżdżającego przez mia-

sto, określonej opłaty,
b) żądaniu wystawienia przez kupców przejeżdżających przez miasto 

towarów na sprzedaż w tym mieście,
c) żądaniu dojazdu przez kupców do miasta określonymi drogami,
d) konieczności sprzedaży przez rzemieślników swoich wyrobów tylko 

w swoim macierzystym mieście.

Test 2

1. W skład kapituł w Kościele średniowiecznym wchodzili:
a) wszyscy duchowni z danej diecezji,
b) przedstawiciele poszczególnych klasztorów z obszaru diecezji,
c) kanonicy,
d) biskup i prałaci.
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2. Przełomowe znaczenie dla wzrostu znaczenia Kościoła wobec księcia 
miał(o):

a) zjazd w Łęczycy w 1180 r.,
b) wydanie bulli gnieźnieńskiej w 1136 r.,
c) pojawienie się zakonu cystersów na ziemiach polskich,
d) rozciągnięcie organizacji kościelnej na Pomorze w I połowie XII w.

3. Prawo prezenty było to prawo do:
a) wyboru parafii, której płacona była dziesięcina,
b) uzyskania przez biskupa gościny u wiernych diecezji w trakcie  

podróży,
c) wyboru rodzaju uiszczanej darowizny,
d) wskazywania kandydata na stanowisko kościelne przez fundatora 

świątyni.

4. Zasada senioratu polegała na tym, że:
a) władza zwierzchnia w kraju przysługiwała pierworodnemu synowi 

władcy,
b) władza zwierzchnia w kraju przysługiwała najstarszemu księciu w 

rodzie,
c) władza zwierzchnia w kraju sprawowana była rotacyjnie przez potom-

ków księcia,
d) władza zwierzchnia w kraju przysługiwała księciu wybranemu przez 

wiec.

5. W okresie rozbicia dzielnicowego podstawowy okręg administracji 
to:

a) województwa,
b) starostwa,
c) kasztelanie,
d) powiaty.

6. Wyróżnikiem ziemi jako jednostki terytorialnej było:
a) posiadanie odrębnej organizacji urzędniczej,
b) posiadanie odrębnej władzy książęcej,
c) występowanie siedziby biskupstwa,
d) występowanie odpowiedniej liczby ufortyfikowanych miejscowości.
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Tabl. 1. Status monarchy (króla) w Polsce przedrozbiorowej

Monarcha patrymonialny – monarcha ma 
status nie tylko władcy stojącego na czele 
państwa, ale także właściciela znajdujących 
się na jego terytorium dóbr, w szczególności 
dóbr ziemskich, kluczowych dla gospodarki 
feudalnej.

Okres monarchii pierwszych Piastów – monar-
cha ma silną pozycję w państwie, w zakresie 
władzy nad poddanymi i kształtowania polityki 
kraju – jest monarchą dziedzicznym, zachowu-
jącym jedynowładztwo (okres lat 960–1138).

Okres rozbicia dzielnicowego – pozycja 
władcy ulega istotnemu osłabieniu, głów-
nie ze względu na dwie okoliczności: utratę 
zasady pryncypatu – trudności z utrzymaniem 
władzy centralnej w państwie oraz ogranicze-
nia na rzecz uprzywilejowanych grup ludności 
(możnych świeckich, duchowieństwa), 
przejawiające się w nadawaniu przez władcę 
grupowych przywilejów.
Obie powyższe okoliczności nasilają się  
w końcu XII w.

Monarcha stanowy – monarcha ograniczony 
jest uprawnieniami przysługującymi poszcze-
gólnym stanom, na które pod względem 
prawnym dzieli się ludność kraju. Głównie 
chodzi o ograniczenia związane z przywile-
jami wiodącego w Rzeczypospolitej stanu, 
jakim jest stan szlachecki (por. Tabl. 2). Mimo 
ograniczeń władzy monarcha zachowuje sto-
sunkowo szerokie kompetencje w zakresie: 
a) władzy ustawodawczej (m.in. zwołuje 

sejmy i ma wpływ na ostateczny kształt 
konstytucji sejmowych), 

b) władzy sądowniczej (mimo działania od 
czasów Stefana Batorego Trybunałów 
szlacheckich monarcha zachowuje m.in. 
przewodnictwo sądu sejmowego oraz 
uprawnienia sądownicze w stosunku do 
niektórych grup ludności, np. chłopów 
z królewszczyzn), 

c) władzy administracyjno-wykonawczej (naj--
ważniejszą kompetencją monarchy w tym 
zakresie jest prawo mianowania wszystkich 
urzędników), 

d) monarcha zachowuje status naczelnego 
wodza.

Monarchia stanowa trwała do czasu rozbio-
rów i można w jej rozwoju wyróżnić następu-
jące etapy:
a) etap początkowy, przypadający na czasy 

ostatnich dwóch Piastów (Władysława 
Łokietka i Kazimierza Wielkiego oraz  
wiek XV) – wyrazem kształtowania się 
monarchii stanowej w warstwie prawnej są 
statuty Kazimierza Wielkiego, przewidujące 
różne kary za te same przestępstwa dla 
przedstawicieli poszczególnych stanów. 
W tym okresie granice między stanami są 
jeszcze płynne, natomiast stan szlachecki 
dzięki przywilejom władcy uzyskuje  
dominację prawną nad innymi stanami,

b) etap demokracji szlacheckiej – przypada 
na w. XVI i I połowę XVII w.; przewagę 
w sprawowaniu władzy w państwie ma 
zamożna i średniozamożna szlachta, która 
nie jest jeszcze zdominowana przez mag-
naterię,

c)  etap oligarchii magnackiej – II połowa XVII 
i I połowa XVIII w. – okres zdominowany 
przez stronnictwa magnackie, zabiegające 
o funkcje publiczne i prywatne interesy 
rodowe, czego przejawem ustrojowym
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Niewątpliwą słabością statusu monarchy była 
elekcyjność tronu, która po śmierci Zygmunta 
Augusta przybrała formułę wolnej elekcji, 
z prawem do udziału w niej każdego szlach-
cica (zasada dziedziczności tronu zapisana 
została dopiero w Konstytucji 3 Maja).

było coraz częstsze zrywanie sejmów (za 
panowania Augusta III Sasa do skutku doszedł 
tylko jeden sejm),
d) etap reform stanisławowskich – próby 

reform ustrojowych, zwieńczonych uchwa-
leniem Konstytucji 3 Maja.

Tabl. 2. Kształtowanie się stanów w Polsce przedrozbiorowej

Stan duchowny Stan szczególny ze względu na to, że o przynależności do niego decydowało 
nie urodzenie, ale przyjęcie święceń duchownych, choć w znacznym stopniu, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o wyższe funkcje duchowne, przedstawiciele ducho-
wieństwa wywodzili się ze stanu szlacheckiego. Duchowni piastowali ważne 
funkcje państwowe – prowadzili kancelarię królewską, działali jako dyploma-
ci, biskupi katoliccy zasiadali w senacie, prymas w czasie bezkrólewia pełnił 
fukcję interreksa.
Stan duchowny jako pierwszy, jeszcze w okresie rozbicia dzielnicowego, 
uzyskiwał od monarchów przywileje stanowe (władcom zależało na wsparciu 
wpływowych przedstawicieli wyższego duchowieństwa – biskupów, kanoników) 
– przełomowe znaczenie miał przywilej Kazimierza Sprawiedliwego z 1180 r., na 
mocy którego władca rezygnował z majątku po zmarłych biskupach; władcy 
w celu pozyskania przychylności duchownych nadawali im także duże majątki 
ziemskie, co wzmocniło pozycję stanu duchownego w Polsce przedrozbiorowej.

Stan szlachecki Szlachta wywodziła się z rycerstwa średniowiecznego, któremu od czasów 
Kazimierza Odnowiciela nadawane były majątki ziemskie w zamian za obowią-
zek służby wojskowej. Pierwsze ogólne przywileje dla szlachty miały miejsce 
jeszcze w okresie rozbicia dzielnicowego (przywilej Władysława Laskonogiego 
z 1228 r.), podstawowe znaczenie miał jednak przywilej koszycki Ludwika 
Węgierskiego z 1374 r., ograniczający obciążenia szlachty na rzecz władcy  
 2 gr. z łanu oraz przywileje z XV w., wśród których pierwszorzędne były: 
a) przywilej czerwiński z 1422 r., zakazujący konfiskaty majątku szlachty 

bez wyroku sądowego,
b) statut warcki z 1423 r., zezwalający szlachcie na rugowanie krnąbrnych 

sołtysów,
c) przywilej jedlneńsko-krakowski (1430 i 1433 r.), gwarantujący niety-

kalność osobistą szlachty bez wyroku sądowego,
d) przywileje nieszawskie z 1454 r., uzależniające decyzje w zakresie zwo-

ływania pospolitego ruszenia i nakładania podatków od zgody sejmików,
e) przywileje sejmu piotrkowskiego z 1496 r., gwarantujące przewagę 

ekonomiczną szlachty nad stanem mieszczańskim. W perspektywie ustro-
jowej przełomowe znaczenie miało postanowienie sejmu radomskiego 
z 1505 r., ustanawiające zasadę trzech sejmujących stanów: króla, senatu 
i izby poselskiej, czyli zasadę, że bez zgody przedstawicieli szlachty nie 
mogą być podejmowane skutecznie żadne decyzje. 
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Szlachta do czasu rozbiorów była stanem rządzącym w Rzeczypospolitej, 
określanej jako Rzeczpospolita szlachecka. Między członkami stanu szlache-
ckiego istniała formalnie równość uprawnień, choć pod względem mająt-
kowym szlachta dzieliła się na kilka grup: szlachtę gołotę, nieposiadającą 
majątków, szlachtę zagrodową, posiadającą niewielkie majątki, szlachtę śred-
niozamożną o zróżnicowanym stanie posiadania oraz magnaterię, posiada-
jącą duże lub bardzo duże majątki i dominującą w piastowaniu najwyższych 
urzędów w państwie.

Stan  
mieszczański

 Stan mieszczański nie był stanem jednolitym – związek z miastem pole-
gał na uzyskaniu jego obywatelstwa. Mimo braku wspólnej reprezentacji 
politycznej mieszczan wszystkie miasta wykazywały pewne cechy wspólne, 
a mianowicie:
a) społeczność miejska dzieliła się na trzy podstawowe grupy: sprawujący 

najczęściej władzę w mieście, najzamożniejszy patrycjat, pospólstwo 
(rzemieślników i kupców) oraz najliczniejszy, posiadający najmniejsze 
znaczenie ekonomiczne i polityczne, plebs,

b) samorząd miejski najczęściej stanowiła rada miejska z burmistrzem na 
czele, ważną rolę odrywały poza tym organizacje zawodowe mieszczan, 
w tym zwłaszcza cechy. Odrębny status prawny miast zaczął się kształto-
wać od XIII w., wraz z lokowaniem nowych miast – najczęściej na prawie 
niemieckim (według wzorów magdeburskich albo lubeckich). Miasta  
w Polsce przedrozbiorowej przeżywały rozwój w XIV–XVI w., kiedy to uzy-
skiwały one od monarchów liczne przywileje gospodarcze (prawo składu, 
przymus drogowy), załamanie znaczenia miast nastąpiło w XVII w.,  
w związku ze zniszczeniami wojennymi oraz wzrastającą dominacją eko-
nomiczną stanu szlacheckiego.

Stan chłopski W początkowym okresie istnienia państwa polskiego ludność chłopska (wiej-
ska) nie stanowiła jednolitej grupy społecznej pod względem sytuacji praw-
nej, obejmując zarówno ludność niewolniczą, ludność służebną, wykonującą 
różne posługi na rzecz księcia i jego otoczenia, jak i wolnych kmieci.
Kształtowanie się odrębnego stanu chłopskiego zaczęło się rozwijać  
w XIII i XIV w., w związku z akcją kolonizacyjną i tworzeniem nowych wsi 
na prawie niemieckim, na których wzorowany był ustrój osad istniejących 
wcześniej. Wieś uzyskała wówczas nową strukturę osadniczą z dominacją 
sołtysa oraz z coraz częściej stosowaną rentą pieniężną (czynszową). Sytuacja 
ludności chłopskiej zaczęła pogarszać się wraz z umacnianiem się stanu 
szlacheckiego, w interesie którego doszło do przekształcenia większości 
chłopów w poddanych, obciążanych zwiększanymi stopniowo obowiązka-
mi pańszczyźnianymi na rzecz folwarku, należącego do pana feudalnego. 
Dopiero w Konstytucji 3 Maja tuż przed rozbiorami ludność chłopska została 
wzięta w opiekę prawa i rządu krajowego.
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Tabl. 3. Źródła prawa w Polsce przedrozbiorowej

Cechy źródeł prawa: Rodzaje źródeł prawa:

1) przewaga prawa zwyczajowego nad pra--
wem stanowionym, szczególnie widoczna 
w okresie monarchii patrymonialnej (por. 
Tabl. I) ,

2) brak powszechnego charakteru źródeł 
prawa – duże ich zróżnicowanie:

a) dla różnych stanów,
b) dla poszczególnych terytoriów (prawo 

mazowieckie, pruskie, litewskie),
3) brak kodyfikacji – rozproszenie prawa  

w bardzo wielu przepisach (próbę kodyfi-
kacji stanowił zbiór Volumina legum  
z czasów panowania Stanisława Augusta 
Poniatowskiego),

4) brak wyraźnego podziału na źródła  
z poszczególnych dziedzin prawa, np. brak 
wyodrębnienia prawa cywilnego i prawa 
karnego.

I. Źródła prawa dla różnych stanów:

1) źródła prawa dla stanu duchownego:
a) przywileje dla duchowieństwa, wyda--

wane przez władców, w tym przywileje 
indywidualne dla podmiotów kościelnych 
(diecezji, kapituł, opactw),

b) statuty prowincjonalne i diecezjalne, przyj--
mowane na synodach (zjazdach ducho-
wieństwa);

2) źródła prawa dla stanu szlacheckiego:
a) przywileje stanowe wydawane przez mo--

narchów (por. Tabl. II),
b) statuty (np. statuty Kazimierza Wielkiego),
c) konstytucje sejmowe,
d) akty kodyfikujące prawo (Formula proces-

sus w zakresie prawa procesowego, Statut 
Łaskiego, Korektura Praw Taszyckiego),

e) lauda sejmikowe (źródła prawa lokalnego);

3) źródła prawa dla stanu miejskiego:
a) przywileje, w tym lokacyjne, dla poszcze--

gólnych miast,
b) źródła prawa niemieckiego, stanowiącego 

wzór dla większości miast polskich (ortyle – 
pouczenia i wyroki Magdeburga dla miast 
polskich, Artykuły prawa magdeburskiego 
Bartłomieja Groickiego),

c) wilkierze (statutu uchwalane przez rady 
miast);

4) źródła prawa dla stanu chłopskiego:
a) w okresie wzmożonego osadnictwa źródła--

mi prawa wiejskiego były przywileje wyda-
wane w związku z lokacją osad wiejskich, 
w tym zakładanych na prawie niemieckim,

b) w okresie dominacji szlachty nad stanem 
chłopskim (poddanymi) głównym źródłem 
prawa wiejskiego były wydawane przez 
panów feudalnych ustawy wiejskie, zwane 
wilkierzami lub ordynacjami.


