
Jan Trychta 
Nauczyciel historii i W.O.S. 
Gimnazjum nr 2 
w Świdnicy 
                                     Konspekt lekcji historii w klasie II gimnazjum. 
 
Temat: PIERWSZA WOLNA ELEKCJA . 
 
Cel ogólny – ukazanie uczniom zasad i sposobu wyboru królów elekcyjnych przez szlachtę, 
                      po „wygaśnięciu dynastii Jagiellonów” . 
 
Cele pośrednie: * kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego, 
                          * analiza historycznych tekstów źródłowych, 
                          * kształtowanie orientacji przestrzenno-czasowej,  
                          * doskonalenie umiejętności selekcji materiałów,  
                          * definiowanie nowych pojęć: elekcja, interrex, Artykuły Henrykowskie, 
                          * umiejętność przytaczania argumentów za i przeciw oraz ich uzasadnienie. 
 
Po lekcji uczeń  * uczeń potrafi wyjaśnić dlaczego doszło do pierwszej elekcji, 
                          * wie w jaki sposób odbywały się wszystkie elekcje, 
                          * wskazuje na mapie historycznej miejsce elekcji miasto Warszawę, 
                          * definiuje pojęcia historyczne – elekcja, interrex, Artykuły Henrykowskie, 
                          * rozróżnia wady i zalety ewentualnego wyboru poszczególnych kandydatów, 
                          * ocenia trafność wyboru Henryka Walezjusza na króla Rzeczypospolitej 
                            Obojga Narodów. 
 
Metody pracy – praca z podręcznikiem i mapą historyczną, analizowanie historycznych 
                          tekstów źródłowych . 
 
Środki dydaktyczne – Kluska J., Historia. Polska w dobie Jagiellonów XIV-XVI w.,                                    
                          Warszawa 2000, mapa historyczna – Rzeczpospolita w dobie Jagiellonów,  
 Maresz T./ Juszczyk K., Historia w tekstach źródłowych, t.2, Rzeszów 1996.  
 
Forma organizacyjna – praca indywidualna i w grupach, inscenizacja wolnej elekcji w klasie. 
 
                                           S T R U K T U R A   L E K C J I 
      
1. Czynności organizacyjne. 
 
2. Zapis tematu lekcji – podanie jej celów. 
 
3. Nauczyciel jako wprowadzenie do tematu lekcji odczytuje ze s.85 tekstów źródłowych, 
    sytuację polityczną po śmierci ostatniego z Jagiellonów – Zygmunta II Augusta. 
    Po ukazaniu tła historycznego następuje wytłumaczenie nowych pojęć historycznych 
    ( elekcja i interrex ). Następnie nauczyciel przydziela 7 osobom materiały pomocnicze 
    do odegrania poszczególnych ról historycznych. Osoby wychodzą z pomieszczenia do sali    
    obok pod nadzorem nauczyciela j.polskiego. W trakcie pobytu w sali, polonistka tłumaczy 
    uczniom na co muszą zwrócić uwagę podczas prezentacji swoich kandydatów. 
    Pozostali uczniowie zostają rozsadzeni w kręgu i będą pełnić rolę szlachty zgromadzonej 
    na polu elekcyjnym. Ich zadaniem będzie śledzenie wystąpień dyplomatów i wydanie  



werdyktu w oparciu o prezentowane argumenty. 
 
4. Odegranie inscenizacji pierwszej wolnej elekcji z 1573 roku/ odszukanie na mapie 
    poszczególnych województw oraz Warszawy/. 
      
                         S C H E M A T      O B R A D        E L E K C Y J N Y C H 
 
 
 
                                                        UKRAINA 
 
 
                          WOŁYŃ                                                 BIAŁORUŚ 
 
 
LITWA                                                                                                                 POLESIE 
 
 
 
                                   INTERREX                         MARSZAŁEK 
                               / Prymas Polski /              / Marszałek wielki koronny /    
                               Jakub Uchański                            Jan Firlej 
 
DYPLOMATA                                                                                                DYPLOMATA   
Iwana IV Grożnego                                                                                           Jana III Wazy 
 
                            
                           DYPLOMATA                                         DYPLOMATA                  
                           Ernesta Habsburga                                     Henryka Walezjusza 
 
                                                            DYPLOMATA 
                                                            Nieznany Piast 
                                                              z Mazowsza 
 
MAŁOPOLSKA                                                                                           WIELKOPOLSKA 
 
 
                           RUŚ CZERWONA                                   MAZOWSZE 
 
 
                                                        PRUSY KRÓLEWSKIE  
 
 
5. Obrady otwiera Marszałek – Jan Firlej, witając całą rzeszę szlachty zgromadzoną na polu  
    elekcyjnym Kamień w pobliżu Warszawy. Następnie przedstawia notabli na czele z inter- 
    rexem prymasem Jakubem Uchańskim, który zrzeknie się tytułu z chwilą wyboru nowego 
    króla. Po tej ceremonii marszałek przedstawia kandydatów do tronu Polski, w imieniu któ- 
    rych przybyli dyplomaci celem prezentacji swoich władców./ odbywa się to losowo /. 
    
 



6. Po przedstawieniu wszystkich kandydatów dyplomaci opuszczają pomieszczenie a posz- 
    czególne województwa oddają głosy na swoich faworytów /wrzucają je do urny /. 
    Na zakończenie zajęć marszałek ogłasza wynik elekcji /wyniki głosowania zapisujemy na           
    tablicy/. Jeśli wynik odbiega od prawdy historycznej nauczyciel dokonuje sprostowania  
    prosząc województwa o uzasadnienie swojego wyboru. Ponadto wyjaśnia nowe pojęcie 
    Artykuły Henrykowskie i prosi uczniów o ich ocenę z punktu widzenia magnatów i szla- 
    chty. 
 
7. Ocena uczniów z aktywności na lekcji. 
                                          
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materiał pomocniczy nr 1. 
 
Jesteś dyplomatą, który przybył na sejm elekcyjny do miejscowości KAMIE Ń pod 
Warszawą. Twoim zadaniem jest jak najlepsze zaprezentowanie kandydatury twojego 
władcy, aby szlachta wybrała go na króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Możesz posłużyć się niektórymi poniższymi argumentami. 
 
 
 
ERNEST HABSBURG 
 
1. Jest synem cesarza.                   
2. Zna język czeski. 
3. Będzie można bez ceł sprowadzać wino z Węgier. 
4. Obiecuje wykształcić za swoje pieniądze 100 szlachciców. 
5. Podejmie działania o pokój ze strony Prus Książęcych i Moskwy. 
 
 
IWAN IV GRO ŹNY 
 
1. Zaprzestanie wojen o Ruś. 
2. Zna język polski. 
3. Unia personalna odstraszy inne państwa. 
4. Możliwość ekspansji magnatów polskich i litewskich na wschód. 
5. Wyższość kultury polskiej. 
 
 
JAN III WAZA 
 
1. Jego żoną jest Katarzyna Jagiellonka. 
2. Rozumie język polski. 
3. Jest stary, rządzić mogą w jego imieniu magnaci / będzie siedział w Szwecji /. 
4. Zanikną walki o prymat na Bałtyku. 
5. Rozwinie się rzemiosło i handel / bogactwo Gdańska/. 
6. Wspólnie walczyć będziemy z Rosją, Danią o Bałtyk. 
7. Unia personalna odstraszy wrogów. 
 
 
HENRYK WALEZJUSZ 
 
1. Młody królewicz, można nim manipulować. 
2. Z dala od rodziny, zdany na Polaków. 
3. Spłaci długi Polski. 
4. Stworzy w wojsku artylerię. 
5. Przywiezie z Paryża część skarbu. 
6. Na wojnę z Moskwą przybędzie 4000 Gaskończyków. 
7. Wykształci w Paryżu za swoje pieniądze 100 szlachciców. 
8. Doprowadzi do zaniechania ataków Turcji i Tatarów na płd-wsch. granice Polski. 
9. Jest katolikiem. 
 



NIEZNANY PIAST Z MAZOWSZA 
 
1. Zna język polski    
2. Jest katolikiem. 
3. Zna rzeczywistość Polski. 
4. Tradycja historyczna, powrót do Piastów. 
5. Mało znany, magnaci będą 


