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Arkusz II 
 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

Czas pracy 150 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 21 stron (zadania 

35 – 53). Ewentualny brak zg o  przewodnicz cemu zespo u 

nadzoruj cego egzamin. 

2. Arkusz zawiera dwie cz ci. Cz  pierwsza arkusza wymaga 

analizy materia ów ród owych, a cz  druga napisania 

krótkiego wypracowania na jeden z podanych tematów. 

3. Czynno ci zaplanuj tak, aby mo liwe by o rozwi zanie zada  

z obu cz ci arkusza w ci gu 150 minut. 

4. Rozwi zania zada  zamie  w miejscu na to przeznaczonym. 

5. Pisz czytelnie. U ywaj d ugopisu/pióra tylko z czarnym 

tuszem/atramentem. 

6. Nie u ywaj korektora, a b dne zapisy wyra nie przekre l. 

7. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie podlegaj  ocenie. 

8. Wype nij t  cz  karty odpowiedzi, któr  koduje zdaj cy.  

Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej  

dla egzaminatora. 

9. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj  dat  urodzenia i PESEL. 

Zamaluj  pola odpowiadaj ce cyfrom numeru PESEL. B dne 

zaznaczenie otocz kó kiem  i zaznacz w a ciwe. 

 

yczymy powodzenia! 
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Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie  

50 punktów 

 

Wype nia zdaj cy przed 
rozpocz ciem pracy 

           

PESEL ZDAJ CEGO  

 

     

KOD 
ZDAJ CEGO 

Miejsce 
na naklejk  

z kodem szko y 
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Miasta europejskie od staro ytno ci do czasów wspó czesnych 
 

CZ  I:  MIASTA W STARO YTNO CI 

ród o A 
Arystoteles, Polityka  
przek . L. Piotrowicz, Kraków 1964, ksi ga VII, Rozdzia   V, s. 298 i Rozdzia  X, s. 312 - 313 i 214 

 

 Je eli miasto ma mie  zapewnione po o enie, jakiego by sobie yczy  nale a o, to 

musi ono by  dobrze po o one zarówno w stosunku do l du, jak i do morza. Chodzi tu 

o jeden podany [...] wzgl d: miasto dla celów wzajemnej pomocy musi mie  cis  czno  

z wszystkimi miejscowo ciami kraju. Dalszy wzgl d dotyczy wygodnego przewozu 

zbieranych plonów [...]. 

Przy budowie domów prywatnych uchodzi za rzecz pi kniejsz  i odpowiedniejsz  

ze wzgl dów praktycznych, je li s  one rozmieszczone w linii prostej, wedle nowego sposobu 

budowania Hippodamosa *[...]. 

 da , by miast nie otacza  murami, to tak, jakby szuka  dogodnego do napa ci 

po o enia [...], a mury musz  by  w odpowiednich miejscach zaopatrzone w stra nice i wie e.  

 Natomiast przybytki po wi cone czci bogów i najprzedniejsze budynki, w których 

w adze spo ywaj  posi ki, najwygodniej jest pomie ci  na odpowiednim miejscu razem [...]. 

W a ciwe to b dzie takie miejsce, które dostatecznie uwidocznia przeznaczenie budowli, 

a obronno ci  przewy sza s siednie cz ci miasta. 

 Poni ej tego miejsca dobrze jest urz dzi  plac rynkowy [...]. 
 

*Hippodamos z Miletu (V w. p. n. e.), architekt w Atenach z czasów Peryklesa, ustali  kanon greckiej 

urbanistyki. S aw  zawdzi cza  wprowadzeniu regularnego planu miasta z centralnie usytuowan  agor  

i prostok tn  sieci  ulic zorientowanych wed ug stron wiata. 

 

ród o B 
Plan miasta 
N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z histori , Kraków 1998, s. 240 
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CZ  II: MIASTA W DOBIE RENESANSU 

ród o C 
Plany miast: Palma Nuova i Zamo  
a. Palma Nuova, plan miasta w oskiego architekta V. Scamozziego, wybudowanego we W oszech w ko cu XVI w. [w:] J. Wróbel, 
Odnale  przesz o . Od staro ytno ci do 1815 r. , Warszawa 2002, s. 258 
b. Zamo , miasto zaprojektowane w 1570 r. przez w oskiego architekta Bernarda Morando [w:] T. Cegielski, K. Zieli ska, Historia. 

Dzieje nowo ytne. Podr cznik dla szkó  rednich klasy II liceum ogólnokszta c cego, Warszawa 1991, s. 95 

 

a. Palma Nuova 
 

 
 
 
b. Zamo  
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ród o D 
Ratusz w Poznaniu  

ród o: http://www.poznan.com/images/ratusz.gif 
pierwotnie gotycki, przebudowany w latach 1550-1561 w stylu renesansowym przez Jana Baptyst  Quadro z Lugano 
 

 
 

ród o E 
Antwerpia w XVI w.  
Lodovico Guiccardini, Description de tout le Pays-Bas, Anwers 1568 [w:] Teksty ród owe do nauki historii w szkole, Nr 14, Odrodzenie, 
opr. L. Szczucki, J. Tazbir, Warszawa 1960, s. 3 

 

 Miasto utrzymuje si  g ównie z handlu i swój dobrobyt oraz s aw  w znacznej mierze 

zawdzi cza cudzoziemskim kupcom. [...] w Antwerpii zamieszkuje stale ponad 1000 kupców, 

nale cych do sze ciu ró nych narodowo ci i przebywaj cych w tym mie cie tak w czasie 

wojny, jak i pokoju. W ród kupców tych s  tak e g ówni agenci zagranicznych kupców: 

Niemcy, Du czycy z Hanzeatami, W osi, Hiszpanie, Anglicy i Portugalczycy [...]. Miejscowi 

i przyjezdni kupcy dokonuj  tu ogromnych transakcji finansowych, tak z wekslami 

i zastawami, jak i z towarami [...]  
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ród o F  
Gda sk w 1568 r.  
Relacja o stanie Polski z o ona papie owi Piusowi V przez nuncjusza jego Fulwiusza Ruggieri u dworu Zygmunta Augusta roku 1568 

[w:] M. Ferenc, Epoka nowo ytna. Teksty ród owe. Tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole redniej, s. 88-89 
Fulwiusz Ruggieri nuncjusz papieski w Polsce w latach 1566-1568 
 

Ca e atoli handlu [...] skupienie jest w Gda sku, porcie nad Morzem Ba tyckim, 

nale cym do króla polskiego. W miesi cu sierpniu odbywa si  tu wielki jarmark od w. 

Dominika czterna cie dni i d u ej trwaj cy, na który zbieraj  si  Niemcy, Francuzi, 

Flamandy, Anglicy, [...] i wtedy zawija do portu przesz o 400 okr tów na adowanych winem 

francuskim i hiszpa skim, jedwabiem, oliw , [...]. Zastaj  w Gda sku magazyny pe ne 

pszenicy, yta i innego zbo a, lnu, konopi, wosku, miodu, pota u
1
, drzewa do budowy, 

solonej wo owiny i innych drobniejszych rzeczy [...] Zbo e za  i inne p ody zbywaj ce dla 

potrzeb krajowych sp awiaj  do Gda ska na wiosn  i przedaj  hurtem kupcom gda skim [...] 

a e oni tylko sami mog  prowadzi  ten handel, s  niezmiernie bogaci [...]. 

 

ród o G 
Kraków w 1595 r. 
Diariusz legacji Henryka Gaetano w Polsce z 1595 roku [w:] Teksty ród owe do nauki historii w szkole, nr 19, Miasta w Polsce w XVI – 

XVIII w. opr. W. Szczygielski, s. 15-16 
Henryk Gaetano (1550 – 1599), kardyna  w oski, legat papieski w Polsce 
 

 Miasto Kraków nie jest zbyt wielkie, formy prawie okr g ej, w godzinie je obej  

mo na. Otaczaj  je mury i baszty, okolone fosy [gdy potrzeba] nape nione by  mog  wod . 

[...] Domy wewn trz s  wszystkie z kamienia lub ceg y, lecz po wi kszej cz ci pokryte 

gontami. Jest w nim wiele pi knych ko cio ów [...] w rodku prawie samego miasta jest 

niezmierny plac czworograniasty, ten gdyby by  uwolnionym z zawalaj cych go klitek, 

okaza by si  wi kszym jak Piazza Navona
2
. [...]Ca y prawie plac zaj ty jest awkami 

i kramami drewnianymi, gdzie znajdziesz rozmaitych rzemie lników elaza, tandety, szk a, 

owoce, leguminy, ogrodowiny i inne rzeczy do jedzenia.[...] 

 Na górze przy ko ciele w. Stanis awa stoi pa ac królewski, obszerny i pi kny [...]. 

 Nie schodzi Krakowowi na kupcach po wi kszej cz ci cudzoziemcach. Ci handluj  

nie tylko tym co kraj wydaje, lecz wszystkimi zagranicznymi p odami, tak surowymi, jako te  

wyrabianymi, wszystkim na koniec co do najwykwintniejszego zbytku s u y  mo e. 

Znajdziesz bogate domy kupców w oskich, francuskich, angielskich, [...]. Towary 

sprowadzane wod  z Gda ska. Nie rozumiem eby by o drugie miasto tak obficie opatrzone 

we wszystko, jak Kraków i sprawiedliwie jest tu dawne przys owie, i  gdyby nie by o Rzymu, 

tedyby Kraków by  Rzymem. 

 

CZ  III:  MIASTA W WIEKU PARY, W GLA I STALI (XIX W.) 

 

ród o H 
Rozwój odzi jako centrum przemys u bawe nianego w Królestwie Polskim 
Z raportu prezydenta m. odzi do gubernatora cywilnego warszawskiego z dn. 27 marca 1858 roku [w:] Teksty ród owe do nauki 

historii  w szkole, Nr 32, Pocz tki przemys u i klasy robotniczej w Królestwie Polskim (1815-1870), opr. G. Missalowa, Warszawa 1961, 
s. 9-10 
 

 N dzna dawniej mie cina zabudowana n dzniejszymi jeszcze kilkudziesi cioma 

chatami, zamieszka a przez samych rolników, z up ywem lat 36 zmieni a si  w pierwsze 

po Warszawie miasto, a mieszcz c w sobie wszystkich oddzia ów fabryki i r kodzielnie sta a 

                                                 
1 Pota  – w glan potasu, drobny proszek stosowany do wyrobu szk a, myd a, rodków pior cych 

oraz w farbiarstwie. 
2 Piazza Navona – jeden z najokazalszych placów w Rzymie. 
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si  nieomal metropoli  przemys u krajowego, zw aszcza pod wzgl dem wyrobów 

bawe nianych. Z chwil  przeznaczenia odzi na miasto fabryczne znajdowa o si  domów 

112, ludno ci 799. Dochody Kasy Miejskiej wynosi y rbs 361 k. 80
3
, a skarb z dzier awy 

konsumpcyjnej mia  rocznie rbs 563 k. 10. W lat 24 skutkiem zaprowadzenia fabryk 

i osiedlenia si  cudzoziemców, to jest w roku 1845 liczy o ju  domów 1.086, ludno ci13.950. 

Dochody Kasy Miejskiej podnios y si  do rbs 10.707 k. 14, z konsumpcji pobiera  skarb 

Królestwa rbs 16.429. 

 [...] Tak szybki wzrost miasta w ludno , domy i zak ady fabryczne zawdzi cza si  

wprawdzie szczególnej opiece Rz du przez ustanowienie i utrzymywanie a  dot d jeszcze ce  

protekcyjnych i wyrobienie kilku dróg bitych, przyzna  jednak nale y, e otworzenie drogi 

elaznej warszawsko-wiede skiej wiele si  do tego przyczyni o. 

 

ród o I 
Europejskie miasto w roku 1490 i to samo miasto w 1840  
Leonardo Benevolo, Miasto w dziejach Europy, przek . H. Cie la, Warszawa 1995, s. 177 
 

 
 

ród o J 
ele nice konne i kanalizacja w Warszawie, relacja K. Pruszy skiego z 1881 roku 

[w:] G. Chomicki, L. liwa, Wiek XIX, Teksty ród owe. Tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole redniej, Kraków 2001,  
s. 333-334 
 

 Mieszka cy Warszawy raduj  si  niezmiernie dwoma ulepszeniami, jakie zostan  

wkrótce w tym mie cie zaprowadzone. Pierwszym z nich s  ele nice, czyli drogi elazne 

konne [po cudzoziemsku tramwaje], które zostan  przez wszystkie znaczniejsze ulice 

przeprowadzone. ele nice sk adaj  si  z torów, czyli kolein elaznych, p ytkich u o onych 

mi dzy kamieniami bruku; po tych torach je d  powozy podobne do wagonów na kolejach 

elaznych, a ci gnione nie maszyn  tylko ko mi. Powozy takie b d  chodzi y w jedn  i drug  

stron  po ulicach wa niejszych co 5 minut [...].  

                                                 
3 Rbs – ruble, k. - kopiejki (waluta obowi zuj ca w Rosji). 
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Drugie ulepszenie b dzie jeszcze wa niejsze dla Warszawy. Obecnie wszelkie 

nieczysto ci, jakich du o w tak wielkim mie cie si  zbiera, le  zwykle d ugo w do ach w ród 

podwórzy i s  potem wywo one wozami. Z tego powodu powietrze w Warszawie jest 

nieczyste i niezdrowe [...]. Otó  nied ugo urz dzone zostan  kana y podziemne pod ca ym 

miastem, którymi wszelkie brudy miejskie b d  same odp ywa y za miasto, a stamt d 

do Wis y. 

 

ród o K 
B. Lutowski, Wie  i miasto 
Tygodnik Ilustrowany, 1893, nr 160 [w:] Miasto i kultura polska doby przemys owej, red. H. Imbs, Wroc aw 1988, s. 106  
 

Kamienne wi zienia zwane miastami sfa szowa y i wykoszlawi y natur  ludzk , 

przygniot y wyobra ni , spowodowa y nieodzowny ferment duszy, zatru y p uca [...]. Nad 

morzem proletariatu dumnie w nich stercz  pa ace, fabryki i uniwersytety. [...] Najgorsze 

instynkty ludzkie wysz y na jaw w miejskim zbiorowisku ludzkim [...] pisa  Leopardi
4
: 

„W miastach wielkich nie widzisz pi kna, bo nie ma tam dla niego miejsca. Nie widzisz tak e 
prawdy, bo tam ka da rzecz jest udana i b aha. Tak, e mo na rzec, i  nie widzisz, nie 
s yszysz, nie oddychasz niczym prócz fa szu i brzydot , co dla umys u g bszego i szlachetnych 
najwi ksz  jest m czarni ”.  
 

CZ  IV:  MIASTA W XX STULECIU  

 
ród o L 

W. Majakowski, Manifest futurystyczny
5 (1913 r.) 

[w:] Ibidem,  s. 112 
W. Majakowski (1893-1930) poeta rosyjski 
 

 [...] Ca y kulturalny wiat wspó czesny przekszta ca si  w ogromne gigantyczne 

miasto. Miasto zast puje przyrod  i ywio . Miasto samo staje si  ywio em, w którego onie 

rodzi si  nowy, miejski cz owiek. Telefony, aeroplany, ekspresy, windy, maszyny rotacyjne, 

trotuary, kominy fabryczne, kamienne bry y domów, sadza i dym – oto elementy pi kna 

w nowej miejskiej naturze. Cz ciej ogl damy latarni  elektryczn  ni  stary romantyczny 
ksi yc. My mieszczuchy nie mamy lasów, pól, kwiatów – nam bliskie s  tunele ulic z ich 

ruchem, szumem, ha asem, migotaniem, wiecznym ko owrotem. Najwa niejsze, e zmieni  

si  rytm ycia. Wszystko mknie b yskawicznie, galopem, jak na ta mie filmowej.[...] 

 
ród o  

Vratislavia- Breslau-Wroc aw 
N. Davies, R. Moorhouse, Vratislavia. Breslau.Wroc aw. Mikrokosmos. Portret miasta rodkowoeuropejskiego, Kraków 2002,  
s. 27 i  533 
 

 [...] Dzieje stolicy l ska [zawieraj ] – esencj  rozmaitych do wiadcze , które 

ukszta towa y Europ  rodkow : bogat  mieszank  narodowo ci i kultur; niemiecki Drang 
nach Osten i powrót S owian; szczególnie wa n  rol  ydów; burzliwe losy w adców 

imperialnych; a wreszcie w czasach nam bli szych – z owieszcz  obecno  zarówno 

hitlerowców, jak i stalinistów. 

[...] Raport przygotowany w listopadzie 1998 roku przez m od  Amerykank  

z University of Virginia by  wyra nie optymistyczny. W sferze gospodarczej Wroc aw 

                                                 
4 Leopardi Giacomo (1798-1837), poeta w oski, w 1887 r. ukaza  si  jego Wybór pism wierszem i proz  

w przek adzie E. Por bowicza. 
5 Futury ci – awangardowy kierunek w sztuce, w pierwszym wier wieczu XX w.  
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skutecznie przyci ga  kapita  zagraniczny. W mie cie powsta o ponad tysi c spó ek 

z udzia em zagranicznych inwestorów, z tego dwie trzecie w przemy le wytwórczym.[...] 

Dolno l ska Izba Handlowa nawi za a specjalne kontakty z Wiesbaden i Dreznem 

(Niemcy), Bred  (Holandia), Poitiers (Francja) i Charlotte (Stany Zjednoczone). Na podobn  

skal  prowadzono wymian  kulturaln . [...] Ró norodne imprezy w ramach „Dni Saksonii” 

we Wroc awiu [czerwiec 1998] stanowi y kontynuacj  wymiany mi dzy Wroc awiem 

a Dreznem [...]. Celem deklarowanym przez organizatorów by a „budowa naszej cz ci 
wspólnego Europejskiego Domu”. [...] 
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ARKUSZ ODPOWIEDZI 
ZADANIA ZWI ZANE Z ANALIZ  RÓDE  WIEDZY HISTORYCZNEJ 

(30 punktów) 
 

 

CZ  I: MIASTA W STARO YTNO CI 

 

na podstawie ród a A  
Zadanie 35. (1 pkt) 
Podaj trzy warunki, jakie, zdaniem Arystotelesa, powinno spe nia  miasto dobrze 
po o one i rozplanowane. 
 

dogodna lokalizacja 

funkcjonalno  

bezpiecze stwo mieszka ców 

 

 

na podstawie ród a B  
Zadanie 36. (2 pkt)  
A. Podaj nazw  miasta, które przedstawia plan.  

 

Konstantynopol 

B. Podaj polityczn  przyczyn  szybkiego rozwoju tego miasta w IV w. n. e. 
 

uczynienie z Konstantynopola stolicy Cesarstwa 

 
 
 

CZ  II: MIASTA W DOBIE RENESANSU 

 

 

na podstawie ród a C 
Zadanie 37. (2 pkt)  
Porównaj plan Zamo cia z planem miasta Palma Nuova. Wyka  w dwóch punktach 
podobie stwo ich koncepcji urbanistycznych.  
 

zachowanie symetrii (harmonii) w planie zabudowy 

podobie stwo w uk adzie murów obronnych  

 

 

 

 
Nr zadania 35. 36. 37. 
Maks. Liczba pkt 1 2 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    
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na podstawie róde  A i C 
Zadanie 38. (1 pkt)  
Podaj dwa argumenty uzasadniaj ce tez , e architekci renesansowi w poszukiwaniu 
idealnej kompozycji miasta czerpali z wzorców antycznych. 

 

funkcjonalno  uk adu urbanistycznego 

usytuowanie w centrum miasta rynku i budynków u yteczno ci publicznej 

 

na podstawie ilustracji ( ród o D) oraz wiedzy poza ród owej 
Zadanie 39. (2 pkt)  
Wymie  dwa, widoczne na ilustracji, elementy charakterystyczne dla stylu 
renesansowego. 

 

attyka 

loggie 

 
na podstawie ilustracji ( ród o D) i wiedzy poza ród owej 
Zadanie 40. (2 pkt ) 
Wyja nij, na czym polega a funkcja estetyczna i u ytkowa ratusza. 
 

A. funkcja estetyczna: by  wizytówk  miasta 

B. funkcja u ytkowa: siedziba w adz miasta 

 ........................................................................................................................................... 

 

na podstawie ród a E 
Zadanie 41. (1 pkt) 
Wymie  trzy ród a zamo no ci mieszka ców Antwerpii w XVI stuleciu. 
 

znacz cy o rodek handlowy 

obecno  obcych kupców 

operacje finansowe  
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na podstawie ród a F i wiedzy poza ród owej  
Zadanie 42. (1 pkt)  
Wyja nij, jak  rol  pe ni  Gda sk w gospodarce Rzeczypospolitej w XVI wieku. Podaj 
dwa przyk ady. 
 

jedyny wielki morski port Rzeczypospolitej - okno na wiat 

o rodek handlu zbo em (produkcja zbo owa Rzeczypospolitej wysy ana 

do Europy zachodniej) 

 

na podstawie ród a G i wiedzy poza ród owej  
Zadanie 43. (2 pkt) 
Przedstaw po dwa argumenty potwierdzaj ce pozycj  XVI-wiecznego Krakowa jako 
g ównego miasta kraju. W odpowiedzi odnie  si  do 
 

A. wygl du miasta. 

zamek królewski 

du y, czworoboczny rynek 

B. roli gospodarczej miasta. 

o rodek handlowy 

cudzoziemscy kupcy 

 
na podstawie róde  E, F oraz G 
Zadanie 44. (1 pkt)  
Wyja nij, jakie by o g ówne ród o zamo no ci mieszka ców Antwerpii, Krakowa 
i Gda ska. 
 

handel 

 

CZ  III:  MIASTA W WIEKU PARY, W GLA I STALI (XIX W.) 

 

na podstawie ród a H 

Zadanie 45. (1 pkt) 
Wymie  dwa czynniki, które, zdaniem prezydenta miasta, zadecydowa y o tym, e ód  
w po owie XIX w. sta a si  g ównym o rodkiem przemys u bawe nianego w Królestwie 
Polskim. 
 

protekcyjna polityka celna 

dogodne po czenie kolejowe (kolej warszawsko-wiede ska) 

Nr zadania 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
Maks. liczba pkt 1 2 2 1 1 2 1 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt         
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na podstawie ród a I oraz wiedzy poza ród owej 
Zadanie 46. (2 pkt) 
Porównaj ilustracje, a nast pnie: 

A. podaj dwa przyk ady zmian w wygl dzie miasta w 1840 r. w porównaniu z rokiem 
1490.  

 

obiekty fabryczne (widoczne kominy) 

inny rodzaj zabudowy (nie dominuj  w pejza u miejskim obiekty sakralne) 

 

B. sformu uj wiosek mówi cy o zmianie charakteru miasta. 

 

Miasto sta o si  o rodkiem przemys owym 

 
 
na podstawie ród a J 
Zadanie 47. (1 pkt) 
Podaj, jakie nowe elementy infrastruktury miejskiej mia y zosta  wprowadzone 
w Warszawie w latach osiemdziesi tych XIX w.  
 

tramwaje konne i kanalizacja 

 
 
 
na podstawie ród a K 
Zadanie 48. (3 pkt) 
Podaj trzy argumenty, jakich u y  autor, aby przekona  czytelników, e miasto jest 
siedliskiem z a. 
 

kontrasty spo eczne 

szkodliwo  warunków dla ludzkiego zdrowia 

szpetota przestrzeni miejskiej (pogl d Leopardiego) 
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CZ  IV:  MIASTA W XX STULECIU 

 

na podstawie róde  K i L 
Zadanie 49. (2 pkt) 
Wyja nij, na czym polegaj  podobie stwa i ró nice w sposobie postrzegania miasta 
wielkoprzemys owego przez obu autorów.  
 

A. podobie stwa:  

ycie w mie cie jest przeciwie stwem ycia wiejskiego (w naturze) 

ycie miejskie zmienia ludzk  psychik  

 

B. ró nice: 

dla Lutowskiego miasto jest symbolem szpetoty i z a, 

dla Majakowskiego jest symbolem pi kna i nowoczesno ci  

 

na podstawie ród a  oraz wiedzy poza ród owej 
Zadanie 50. (2 pkt) 
A. Podaj czynnik decyduj cy o rozwoju Wroc awia w przesz o ci. 
 

wielokuturowo  

 

B. Podaj czynnik decyduj cy o rozwoju wspó czesnego Wroc awia. 

 

szerokie kontakty mi dzynardowowe w ró nych dziedzinach ycia 

 
na podstawie róde  oraz wiedzy poza ród owej 
Zadanie 51. (1 pkt) 
Podaj trzy uniwersalne cechy miast w czasach nowo ytnych:  
 

typ zabudowy 

zró nicowana struktura spo eczna 

zaj cia pozarolnicze mieszka ców  

 
 
 
 

Nr zadania 46. 47. 48. 49. 50. 51. 
Maks. liczba pkt 2 1 3 2 2 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt       
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na podstawie róde  oraz wiedzy poza ród owej 
Zadanie 52. (3 pkt) 
Wyja nij, czym jest miasto, uwzgl dniaj c jego trzy podstawowe funkcje:  
 

A. polityczn : 

o rodek w adz 

 

B. ekonomiczn : 

o rodek produkcji i handlu 

 

C. kulturow : 

o rodek edukacji, nauki, kultury 
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ZADANIE ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI (20 punktów) 

Zadanie 53.(20 pkt) 
Zadanie zawiera dwa tematy. Wybierz jeden z nich do opracowania i ten temat podkre l. 

 
Temat I 

Przedstaw rol  miast w kszta towaniu si  gospodarki i kultury 
redniowiecznej Europy. 

 
Poni szy tekst mo e stanowi  inspiracj  dla Twojej wypowiedzi. 
Heinz-Dieter Heimann, Wprowadzenie do historii redniowiecznej, Toru  1999,  
s. 166-167, 229, 256 

[...] Miasto okresu rozwini tego redniowiecza nale y do g ównych osi gni  dziejów 

europejskich, a kontynent w tym okresie zosta  ogarni ty eufori  urbanizacyjn . „Miasto 

europejskie” [...] oznacza osiedle nowego typu g ównie ze wzgl du na niemal autonomiczn  

pozycj  mieszczan. Z punktu widzenia prawnego, spo ecznego, gospodarczego i kulturalnego 

stanowi o ono wynik wielowarstwowego procesu zró nicowania spo ecze stwa  

i umacniaj cego si  w adztwa feudalnego. 

 [...] Bezspornie do atrybutów miasta nale  koncentracja rzemios a i handlu, 

funkcjonowanie rynku i organizacja produkcji przy jednoczesnym odgraniczeniu si  od wsi.  

[...] Wraz ze wzrostem liczby miast koncentracja rzemios a i handlu mia a coraz wi ksze 

znaczenie w kszta towaniu przestrzeni, przyczynia a si  do ci lejszego zwi zku pomi dzy 

lokalnymi rynkami i miastami, powstania regionalnych o rodków miejskich.  

 [...] G ówn  cech  redniowiecznego miasta jest mobilno  socjalna jako swego 

rodzaju dynamika, w której z rozmaitych odmian wspó ycia ró nych grup, zawodów  

i rodowisk ukszta towa a si  specyficzna kultura, charakterystyczna dla danego miejsca. 

 

 
Temat II 
Scharakteryzuj proces powstawania i rozwoju miast w redniowiecznej 
Polsce. 
 
Poni szy tekst mo e stanowi  inspiracj  dla Twojej wypowiedzi. 
Henryk Samsonowicz, Historia Polski do roku 1795,Warszawa 1985 s. 16, 56 
 Skupiska ludno ci zajmuj cej si  rzemios em produkuj cym na zamówienie 
powstawa y na terenie podgrodzi. Przez te pierwsze miasta – a wi c osady, których 

mieszka cy yli nie tylko z rolnictwa, ale tak e z produkcji i wymiany – przebiega y szlaki 

handlowe cz ce g ówne o rodki pa stwa si gaj ce daleko poza jego granice.[...] 

[...] Wszelkie transakcje kupna-sprzeda y stwarza y potrzeb  ustalenia norm 

reguluj cych obroty pieni ne, stosunki kredytowe i sprawy zwi zane z d ugo  

i krótkoterminowym najmem si y roboczej. Zaistnia a konieczno  wypracowania 

precedensów prawnych dotycz cych dzia ania korporacji zawodowych – cechów 

rzemie lniczych, gildii kupieckich, bractw. W przypadkach w tpliwych, spornych 

odwo ywano si  do w adz miasta, którego ustrój sta  si  wzorem do nowo lokowanej gminy. 

[...] najcz ciej brano wzory magdeburskie, ale ulega y one przetwarzaniu, modyfikacji  

w zale no ci od potrzeb miejscowych tradycji i stosowanych dotychczas zwyczajów 

polskiego prawa (ziemskiego, targowego).  

 
Nr zadania 52. 53.
Maks. liczba pkt 3 20 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt   
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Temat I 

Miasta wiata staro ytnego by y g ównie o rodkami w adzy politycznej, 
handlu i kultury (w tym centrami ycia religijnego). Te trzy funkcje pozosta y 
niezmienne a  do naszych czasów i charakteryzowa y te  miasto redniowieczne. 
Jednak tym, co szczególnie odró nia o miasta od wsi w redniowieczu by a 
odmienno  po o enia prawnego ich mieszka ców. Mieszkaniec miasta by  
zwykle – w znaczeniu prawnym – kim  innym od mieszka ca wsi. Ów prawny 
aspekt ycia miejskiego stanowi  cech  szczególn  i jednocze nie konstytuuj c  
miasto jako wspólnot . Mo na powiedzie , e tym, co ró ni o miasto od wsi, nie 
by y zaj cia mieszka ców, lecz przede wszystkim prawo. 

Upadek cywilizacji antycznego wiata ródziemnomorskiego przyniós  
ze sob  upadek miast. Nowa, wczesno redniowieczna Europa – to wiat wiejski. 
Na po udniu i zachodzie pozosta y co prawda resztki dawnych miast rzymskich, 
lecz ich rola by a znikoma w porównaniu z dawn  pot g  i chwa . Miasta 
przetrwa y zwykle w cieniu siedzib biskupich. Upadku unikn y miasta 
Hiszpanii, lecz ich rozkwit wi za  si  z podbojami arabskimi. Arabowie 
zdumiewaj co szybko docenili uroki ycia miejskiego, twórczo adaptuj c 
zdobycze cywilizacji staro ytnej. Natomiast Europa pó nocna i wschodnia – 
poza rzymskim limes – nie zna a miast. Ta – wed ug okre lenia mediewisty 
Benedykta Zientary – „m odsza Europa” ró ni a si  od ziem dawnej Europy 
rzymskiej. Narodzi y si  tu osady handlowe, lecz nie by y to miasta 
w omawianym wy ej znaczeniu tego s owa.  
  Jednak w XI – XII wieku rozpocz  si  proces powolnego odradzania si  
miast. By  on nast pstwem przemian ekonomicznych, w tym – rozwoju 
gospodarki towarowo-pieni nej. Miasta rodzi y si  z osad targowych, czyli 
miejsc wymiany po o onych na skrzy owaniu szlaków handlowych. Zapewnia y 
one obs ug  wymiany handlowej mieszka com okolicznych wsi. W miar  
rozwoju handlu ich znaczenie i ranga ros y. Ludno  tych osad handlowych 
stanowili zwykle okoliczni ch opi, dla których powstaj cy o rodek miejski stawa  
si  cz sto nowym miejscem zamieszkania. Osady te pozostawa y pod kontrol  
w a cicieli ziemi, czyli feuda ów. Pocz tkowo po o enie prawne mieszka ców 
rodz cych si  miast nie ró ni o si  od mieszka ców wsi. Sprzyja o temu 
utrzymywanie si  ludno ci z pracy na roli. Jednak szybko rosn ce znaczenie 
miast powodowa o, e ich mieszka cy wykupywali powinno ci od feuda ów, czy 
nawet byli w stanie zbrojnie wywalczy  niezale no .  
 Proces emancypacji miast i rodz cego si  wraz z nimi mieszcza stwa 
owocowa  now  organizacj  ycia spo ecznego. Miasto stawa o si  wspólnot  
mieszka ców, komun , której cz onkowie wybierali spo ród siebie w adz  
polityczn . W adz  t  stanowi y ró nie definiowane rady miejskie, które z kolei 
wybiera y spo ród siebie organ wykonawczy, np. burmistrza. O roli i znaczeniu 
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poszczególnych grup mieszka ców decydowa a zamo no . Ludno  miejska 
by a zwykle podzielona na trzy grupy: patrycjat, pospólstwo i plebs. Patrycjat 
stanowili najbogatsi kupcy oraz rzemie lnicy, pospólstwo tworzyli mieszka cy 
o rednim poziomie zamo no ci: w a ciciele kramów oraz zak adów 
rzemie lniczych, natomiast plebs – ludzie ubodzy: wyrobnicy, pracownicy 
najemni, ludzie bez sta ego zatrudnienia, yj cy na granicy prawa, a niekiedy 
poza ni . W adza nale a a do patrycjatu, lecz zdarzaj ce si  niekiedy rewolty 
mog y prowadzi  do wymiany elit. Rozwojowi miast sprzyja o zbiegostwo 
ludno ci wiejskiej, która w miastach poszukiwa a nie tylko pracy, ale przede 
wszystkim wolno ci.  
 Pot ga miast ujawni a si  w tych miejscach Europy, gdzie koncentrowa o 
si  jej ycie gospodarcze. By a to g ównie Italia, Flandria, pó nocna Francja. 
Miasta anga owa y si  w walk  polityczn , zwykle staj c po stronie tych, którzy 
oferowali pokój i bezpiecze stwo, a wyst puj c przeciw tym, którzy przyczyniali 
si  do anarchii. Oznacza o to, e miasta wspiera y w adców przeciw feuda om 
(tak by o we Francji, czy do pewnego stopnia w Polsce). Jednocze nie jednak 
energicznie przeciwstawia y si  próbom odebrania im ju  posiadanych 
przywilejów (np. wojny Ligi Lombardzkiej przeciw cesarstwu). Przywileje 
(np. prawo sk adu) zwykle nadawali miastom monarchowie. Dostrzegali oni 
w asny interes w rozwoju handlu i rzemios a, bowiem miasta by y p atnikami 
niebagatelnych podatków.   
 Czynnikiem, który nada  nowy impuls rozwojowi miast w oskich by y 
wyprawy krzy owe. Miasta portowe (np. Wenecja, Genua) skoncentrowa y 
w swoim r ku ruch osób i towarów z i do Ziemi wi tej. Chocia  w ko cu XIII 
w. ruch krucjatowy zako czy  si  pora k , to pozycja miast w oskich w handlu 
lewanty skim nie zosta a zachwiana. Monopolizacja obrotu artyku ami 
luksusowymi przynios a wielkie zyski i da a im przoduj c  pozycj  w ród miast 
europejskich. Z kolei miasta flandryjskie wyros y na handlu we n  i rozwoju 
rzemios a w ókienniczego. Na pó nocy Europy i w basenie Morza Ba tyckiego 
powsta a Hanza, która wkrótce sta a si  najpot niejszym zwi zkiem handlowym 
miast w Europie. Rozwój wielkiego handlu spowodowa  narodziny nowych 
zjawisk gospodarczych, w ród których nale y wymieni  rozwój operacji 
bezgotówkowych oraz kredytowych. Sprzyja y im trudne warunki handlu, w tym 
tak e wielki ci ar ówczesnych pieni dzy wytwarzanych z metali szlachetnych. 
Ju  w po owie XII w. zosta  utworzony w Wenecji pierwszy bank. Nie by  to 
przypadek. W a nie tutaj narodzi y si  weksle i przekazy jako nowe formy 
operacji finansowych. Wkrótce sie  banków i lombardów (oba s owa 
pochodzenia w oskiego) pokry a ca  Europ , sprzyjaj c rozwojowi handlu.  
  Widocznym znakiem zamo no ci i pot gi miast by  ich wygl d. Styl 
gotycki upowszechniaj cy si  w Europie w XIII w. by  w istocie stylem 
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architektury miejskiej. Wznoszono obiekty u yteczno ci publicznej (ratusze, 
sukiennice), budowle sakralne (ko cio y), czy obiekty obronne (mury, baszty, 
barbakany). Miasta ca ej Europy zyska y podobny wygl d, a tryb ycia ich 
mieszka ców regulowa y podobne zasady. Upowszechni y si  charakterystyczne 
formy ycia spo ecznego – cechy i gildie. Zasady ich organizacji, z pewnymi 
odmianami lokalnymi, by y wspólne dla ca ej Europy. 
 W miastach ukszta towa  si  specyficzny tryb ycia, odmienny od ycia 
wiejskiego. Sprzyja  temu rodzaj zaj  miejskich. Kupiec musia  by  cz owiekiem 
mia ym, gotowym do podj cia ryzyka, umiej cym kalkulowa , ale tak e czyta , 

pisa  i liczy . Sprzyja o to rozwojowi edukacji, a szkolnictwo w a nie 
w mieszka cach miast znalaz o wdzi cznych odbiorców. Rozwój uniwersytetów 
ci le zwi zany by  z miastami, a ich nazwy s  z regu y nazwami miast: Bolonia, 

Cambridge, Padwa. Oczywi cie, uniwersytety nie by y uczelniami kszta c cymi 
na potrzeby miast, ale zrodzi  si  rodzaj symbiozy mi dzy miastem a uczelni , 
z której obie strony czerpa y zyski.  
 W ci gu kilkuset lat miasta wros y na trwa e w spo eczny krajobraz 
Europy. Zdynamizowa y jej gospodark  i kultur . Sta y si  – wed ug okre lenia 
Normana Daviesa – „mikrokosmosami”, wiatami w sobie i dla siebie, które tak 
bardzo ró ni y si  od wiejskiego otoczenia. By y jednocze nie wysepkami 
wielkiego archipelagu, rozrzuconego po ca ej Europie. To tutaj narodzi y si  
nowe zjawiska, które przeobrazi y w nast pnych stuleciach Europ . Rzecz 
nie tylko w zawi zkach gospodarki kapitalistycznej (np. systemie nak adczym), 
które pojawi y si  w miastach u schy ku redniowiecza, ale w sprawach o wiele 
wa niejszych, bo zwi zanych z rozwojem europejskiej kultury: w miastach 
w oskich narodzi  si  renesans. Mo na zaryzykowa  stwierdzenie, e jest on 
pochodn  bogactwa mieszczan, którzy wyrwali si  z morderczej walki 
o przetrwanie i mogli cz  swych dochodów przeznaczy  na to, aby y  
pi kniej, ciekawiej, a by  mo e tak e m drzej. Równie  walka o nowe szlaki 
handlowe, nowoodkryte l dy i ludy jest skutkiem ekspansji mieszczan. Zapewne 
by  w ród podró ników pewien odsetek zwolenników czystej przygody, ale 
wi kszo  z nich mia a na celu zysk – swój i swoich miast. To oni popchn  
histori  naszego kontynentu w nowym kierunku. Z czasem w miastach 
powsta ych w redniowieczu zrodz  si  nowe idee, które zrewolucjonizuj  wiat. 
To mieszczanie ostatecznie rozsadzili feudalny porz dek wiata, wiata 
niezmiennych praw i obyczajów, podleg o ci i zale no ci. I to oni wnie li we  
ferment, ruchliwo  i niepokoj c  pogo  za nowo ci . Literatura historyczna 
ow  eksplozj  miast i miejsko ci wi e ze zjawiskami nowoczesno ci i post pu. 
I jakkolwiek by my ow  nowoczesno  oceniali, to nale y dostrzec nowatorsk  
rol  miast w dziejach Europy. Bez nich Europa by aby inna. 
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Temat II 
Miasta w redniowiecznej Polsce narodzi y si  w XIII wieku. 

Ich powstanie zwi zane jest w du ym stopniu z nap ywem kolonistów 
niemieckich na ziemie polskie. Przynie li oni ze sob  zasady kolonizacji 
wiejskiej, a tak e tzw. lokacji miast. Miasta powstawa y albo na dziewiczych 
terenach („na surowym korzeniu”), albo te  istniej ce ju  osady przenoszono 
na prawo miejskie. Ruch ten by  tak powszechny, e wi kszo  istniej cych 
do dzisiaj miast swoimi pocz tkami si ga omawianych procesów, zachodz cych 
w okresie od XIII do XV w. Z tego wzgl du celowym wydaje si  postawienie 
kilku pyta , które pos u  do zbudowania niniejszej pracy: czym jest miasto? 
dlaczego zak adanie (lokacja) miast by a wa nym procesem ekonomicznym 
i spo ecznym? jakie znaczenie dla historii ziem polskich mia  ten proces? 

Miasta narodzi y si  w czasach staro ytnych, a cywilizacja grecko-
rzymska nada a im szczególne znaczenie. Pe ni y one wa ne funkcje – 
ekonomiczne, polityczne i kulturalne. Ponadto charakteryzowa y si  tylko dla 
nich w a ciwym prawem. Miasta w redniowiecznej Europie wywalczy y dla 
siebie odr bne miejsce w ówczesnym yciu spo ecznym i politycznym. 
Ich odr bno ci sprzyja a gospodarka, bowiem redniowieczne miasta 
ukszta towa y si  wraz z rozwojem gospodarki towarowo-pieni nej. Opisywane 
procesy dotyczy y równie  ziem polskich. A wi c na pytanie – czym jest miasto? 
mo emy odpowiedzie , e jest specyficzn  form  ycia ludzi. Miejscem 
szczególnym z powodów prawnych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych.  

Gospodarka Polski wczesno redniowiecznej by a oparta na uprawie roli. 
Mieszka cy sami produkowali wi kszo  potrzebnych im przedmiotów. 
Rozwija o si  jednak rzemios o, którego o rodkami sta y si  z czasem 
podgrodzia. Tam równie  koncentrowa a si  wymiana handlowa. Obecno  
w grodzie za ogi wojskowej oraz przedstawiciela panuj cego (pana grodowego, 
z czasem nazwanego kasztelanem) zapewnia a bezpiecze stwo, a tak e 
gwarantowa a grup  klienteli. Wa nymi o rodkami sta y si  równie  siedziby 
w adcy (Gniezno, Pozna , Kraków) oraz stolice biskupie (Wroc aw, P ock). 
W XII wieku rozwija y si  w Polsce osady targowe, w których regularnie 
odbywa y si  targi produktów rolnych i rzemie lniczych. Wokó  targu osiedlali 
si  rzemie lnicy. Mo na w zwi zku z tym zauwa y , e osady te pe ni y 
w gruncie rzeczy funkcj  miast. Czyli jako o rodki wymiany handlowej 
i produkcji rzemie lniczej pe ni y funkcj  ekonomiczn , a wspomniane wy ej 
siedziby w adcy, b d  jego przedstawicieli równie  funkcj  polityczn , natomiast 
jako o rodki kultu religijnego - funkcj  kulturaln . O rodków tych jednak nie 
nazywamy miastami. A wi c wa ne by o to, co przynie li ze sob  dopiero  
w XIII w. koloni ci. 

Wraz ze stopniowym osiedlaniem si  na ziemiach polskich kolonistów 
upowszechni  si  nowy sposób organizowania miast. Zak adano je wed ug 
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jednolitego wzorca, czyli prawa miejskiego. Na ziemiach polskich by o 
to zasadniczo prawo magdeburskie. Z czasem przybra o ono lokaln  posta  jako 
prawo redzkie lub che mi skie. Pierwsze lokacje mia y miejsce na l sku 
w pocz tkach XIII wieku (np. Z otoryja w 1211 r.). Szczególne nat enie tego 
procesu mia o miejsce na l sku, w Wielkopolsce, cz ciowo w Ma opolsce. 
Im dalej na wschód, tym proces ten by  s abszy.  

Rozwi zania przyj te w warunkach umowy by y korzystne dla obu stron – 
pana ziemi (panuj cego, biskupa, pot nego w a ciciela ziemskiego) oraz 
osadników. Otrzymywali oni ziemi , na której mogli za o y  miasto, a w umowie 
okre lone by y ich powinno ci. Gwarantowa a ona prawo do samorz du, cho  
pod kontrol  w a ciciela ziemi. Ów mia  z kolei zapewniony wp yw na ycie 
kolonistów oraz zagwarantowane wiadczenia w naturze i w pieni dzu. 
Oczywiste korzy ci tej umowy powodowa y, e tak e ju  istniej ce osady 
lokowano na prawie miejskim. Tak si  sta o, np. z Krakowem, który w 1257 r. 
zosta  przeniesiony na prawo magdeburskie. 

W miastach uformowa y si  trzy grupy mieszka ców: patrycjat, 
pospólstwo i plebs. Do pierwszej z nich nale eli najbogatsi kupcy, drug  
tworzyli w a ciciele zak adów rzemie lniczych oraz kramów, natomiast w sk ad 
trzeciej wchodzili pracownicy najemni, s u ba, ludzie bez sta ego zaj cia (tak e 
ebracy, przest pcy, prostytutki), z czasem zwani ludem miejskim. W adza nad 

miastami znajdowa a si  w r kach patrycjatu, spo ród którego rekrutowa a si  
rada miejska oraz przewodz cy w adzom miejskim burmistrz. Cz  
mieszka ców miast stanowili przybysze (g ównie z terenu Niemiec), cz  - 
ludno  miejscowa. Niekiedy ch opi z okolicznych ziem uciekali do miast, gdzie 
ch tnie ich przyjmowano; wszak „powietrze miejskie czyni wolnym”. 
Przeniesienie do miast dawa o mo liwo  awansu spo ecznego i otwiera o 
zupe nie nowe szanse przed lud mi ambitnymi. Nale y jednocze nie zauwa y , 
e w niektórych nurtach polskiej literatury historycznej neguje si  znaczenie 

przybyszów z zewn trz w procesie powstawania polskich miast. Jest to – jak si  
wydaje – stanowisko nies uszne i nacechowane dora nymi w tkami 
politycznymi, które przes aniaj  ogl d rzeczywisto ci historycznej. Trudno 
bowiem zaprzeczy , e to obcy koloni ci (w wi kszo ci niemieccy, a w cz ci 
ydowscy) stali si  zal kiem polskiego mieszcza stwa. Ci obcy przybysze 

z czasem si  polonizowali, ale w wielu o rodkach zachowywali swój odr bny 
charakter. 

W miastach z czasem upowszechni y si  nowe formy organizacji ycia 
spo ecznego – cechy i gildie. Stanowi y one rodzaje korporacji zawodowych, 
a jednocze nie wype nia y szereg funkcji: od samopomocowych, przez religijne, 
do militarnych. W adcy ksi stw dzielnicowych, a pó niej zjednoczonej Polski 
wspierali rozwój miast. Udzielali im licznych przywilejów, g ównie 
o charakterze ekonomicznym. Nale a o do nich mi dzy innymi prawo sk adu 
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i powi zany z nim tzw. przymus dro ny (drogowy). Wej cie miast polskich 
w orbit  wielkiego handlu europejskiego zaowocowa o ich szybkim bogaceniem 
si . Gda sk, Kraków, czy Wroc aw le a y na ucz szczanych szlakach 
handlowych. Dzi ki temu miasta ros y w si , a poprzez podatki wzbogaca y 
skarbiec panuj cych. Mieszczanie wspierali starania o zjednoczenie ziem 
polskich, upatruj c w tym – sk din d s usznie – niezb dne warunki do realizacji 
w asnych interesów. Dzi ki w czeniu miast polskich w orbit  handlu 
europejskiego na ziemiach polskich upowszechni y si  nowe pr dy kulturowe, 
w tym niezwykle znamienny dla rozwoju miast styl gotycki. Zapewne, bez 
rozwoju miast trudno by oby mówi  o wej ciu Polski w obr b ekonomicznego, 
spo ecznego i kulturowego krwioobiegu Europy.  

Wiek XV to czas rozkwitu przynajmniej niektórych polskich miast. 
Sprzyja o mu zako czenie wojny 13-letniej (1466 r.) i w czenie w granice 
pa stwa polskiego zamo nych miast pruskich. Snuj c rozwa ania o miastach 
w Polsce, jednocze nie zwróci  musimy uwag  na ich dalsze losy, bowiem 
z czasem – cho  b dzie to jeszcze odleg a przysz o  – nast pi  ich upadek. 
Czy wi c zarodków owego upadku nie mo na znale  ju  w redniowieczu? 
Wydaje si , e przeciw polskim miastom zadzia a y zjawiska powsta e u schy ku 
redniowiecza. Paradoksalnie, nale y ich doszukiwa  si  w wielkim 

ekonomicznym sukcesie Polski zwi zanym z eksportem zbo a. Przyniós  
on szlachcie wielkie dochody, a rozwój sytuacji politycznej zapewni  jej wp yw 
na polityk  pa stwa. Polscy w adcy, znajduj c si  pod coraz to silniejsz  presj  
stanu szlacheckiego, nie sprzyjali emancypacji politycznej miast. Znakiem 
nowych czasów sta y si  uchwalone w 1496 r. statuty piotrkowskie, których 
postanowienia w cz ci wymierzone by y przeciwko miastom. Wielki 
ekonomiczny i polityczny sukces polskiej szlachty mia  tak e wyra ne 
antymieszcza skie oblicze. Dla ambitnych przedstawicieli mieszcza stwa 
po dan  drog  awansu spo ecznego by o przej cie do stanu szlacheckiego, 
co z ca  pewno ci  os abia o stan mieszcza ski. Jakkolwiek w XVI w. tak e 
mieszczanie korzystali z wielkiej koniunktury gospodarczej, to jednak z czasem 
przegrali rywalizacj  ze szlacht . Pogarda wobec mieszcza stwa 
(„kupczyków”), kult ycia wiejskiego, dominacja polityczna szlachty z czasem 
zmienia y oblicze spo ecze stwa polskiego, które coraz bardziej odró nia o si  
od spo ecze stw zachodnioeuropejskich. Gdy tam mieszcza stwo ros o w si , 
w Polsce s ab o. Sprzyja y temu tak e wojny, które w XVII w. odmieni y 
Rzeczpospolit . U progu nowoczesno ci zabrak o w Polsce silnego 
mieszcza stwa i nast pstwa tego faktu znacz co wp yn y na dalsze losy naszego 
kraju. 
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