
Lekcja 

Temat: W obronie granic Rzeczypospolitej – powtórzenie wiadomości 

1. Okoliczności i przyczyny wojny z Rosją za panowania Stefana Batorego 

a. Dążenie Moskwy do uzyskania dostępu do Bałtyku (handel morski) 

b. Zajęcie przez Iwana Groźnego polskich Inflantów podczas drugiego bezkrólewia. 

c. Dążenie Batorego do odzyskania Inflantów 

2. Wojna z Moskwą o Inflanty i jej skutki (1577 – 1582) 

a. Zdobycie przez wojska polsko – litewskie Połocka i Wielkich Łuków 

b. Nieudane oblężenie Pskowa 

c. 1582 r. – podpisanie rozejmu w Jamie Zapolskim, na mocy którego Rzeczpospolita odzyskała Inflanty.  

3. Wojny z Moskwą za panowania Zygmunta III Wazy 

 Zygmunt III Waza król Polski w latach 1587 – 1632) 

a. Dymitriady – działanie zbrojne polskich magnatów i szlachty na terenie Rosji podczas tzw. Wielkiej 

Smuty, których celem było opanowanie Moskwy poprzez osadzenie na jej tronie carewicza Dymitra -  

rzekomego syna Iwana Groźnego 

 I Dymitriada (1604 – 1606) – przejściowe osadzenie na tronie przez Polaków Dymitra 

Samozwaoca, który stracił władzę i życie w wyniku powstania antypolskiego, a carem został 

Wasyl Szujski 

 II Dymitriada (1607 – 1608) – nieudana próba osadzenia przez Polaków na tronie moskiewskim 

kolejnego Dymitra Samozwaoca. 

b. Interwencja Zygmunta III Wazy 

 1610 r. – zwycięstwo Polaków pod Kłuszynem i zdobycie Moskwy 

 Odrzucenie przez Zygmunta III propozycji rosyjskiej osadzenia na tronie moskiewskim królewicza 

Władysława 

 Zajęcie przez Polskę ziemi smoleoskiej, siewierskiej i czernichowskiej 

 Powstanie antypolskie zakooczone objęciem władzy w Rosji przez Michała Romanowa 

c. Skutki wojen z Rosją (1634 r. – pokój w Polanowie) 

 Zatrzymanie przez Polskę ziemi smoleoskiej, siewierskiej i czernichowskiej 

 Zrzeczenie się przez Władysława IV Wazę praw do korony rosyjskiej. 

4. Przyczyny wojen ze Szwecją 

a. Pretensje Wazów do korony szwedzkiej 

b. Dążenie Szwecji do opanowania wszystkich wybrzeży Bałtyku w celu przejęcia kontroli nad handlem 

morskim 

5. Wojna o Inflanty (1600-1611) 

a. Pozbawienie Zygmunta III tytułu króla Szwecji (1599) 

b. Plan zajęcia szwedzkich Inflant (Estonia) przez Zygmunta III 

c. Atak Szwedów na polskie Inflanty i oblężenie Rygi 

d. Zwycięstwo Polaków w bitwie pod Kircholmem w 1605 r. (hetman Jan Karol Chodkiewicz), które jednak 

nie pozwoliło na odebranie Szwedom Estonii. 

6. Wojna o ujście Wisły (1621-1629) 

a. Zajęcie prawie całych Inflant przez Szwecję i atak na Pomorze Gdaoskie oraz Prusy Książęce 

b. Zablokowanie przez Szwedów portu w Gdaosku 

c. 1627 r. – zwycięstwo Polaków w bitwie morskiej pod Oliwą 

d. 1629 r. – rozejm w Starym Targu (Altmark) 

 Zatrzymanie przez Szwecję całych Inflant oraz portów Prus Królewskich i Książęcych oprócz 

Gdaoska, Królewca i Pucka 

 Prawo do pobierania opłat (ceł) od statków zawijających do polskich portów 

e. 1635 r. -  rozejm w Sztumskiej Wsi 



 Wycofanie się Szwedów z Prus i Pomorza, ale zatrzymanie Inflant 

 Rezygnacja z pobierania ceł z polskich portów 

7. Bohdan Chmielnicki – szlachcic narodowości ruskiej, który stanął na czele największego buntu kozackiego 

przeciw Rzeczypospolitej 

8. Przyczyny wybuchu powstania Chmielnickiego 

a. Zmniejszenie liczby Kozaków rejestrowych 

b. Próby narzucenia Kozakom paoszczyzny przez magnatów 

c. Zmuszanie Kozaków do przejścia z prawosławia na wyznanie greckokatolickie 

9. Przebieg powstania (1648-1654) 

a. 1648 r. – klęski wojsk polskich pod Żółtymi Wodami, Korsuniem i Piławcami 

b. 1649 r. – skuteczna obrona Zbaraża przez ks. Jeremiego Wiśniowieckiego i ugoda w Zborowie, na mocy 

której: 

 Chmielnicki uzyskał tytuł hetmana  

 Zwiększono liczbę Kozaków rejestrowych 

c. 1651 r. – zwycięstwo Polaków w bitwie pod Beresteczkiem  

d. 1654 r. – układ w Perejasławiu między Chmielnickim a Rosją o przyłączeniu Ukrainy do Rosji 

e. Wojna Rzeczypospolitej z Rosją i Kozakami zakooczona rozejmem w Andruszowie (1667 r) na mocy 

którego podzielono Ukrainę między Rzeczpospolitą a Rosję. Warunki rozejmu potwierdzono pokojem 

Grzymułtowskiego w 1686 r. 

10. Skutki i znaczenie powstania 

a. Zniszczenia wojenne, straty w ludziach 

b. Utrata przez Rzeczpospolitą Ukrainy zadnieprzaoskiej na rzecz Rosji 

11. Wojna polsko-szwedzka z lat 1655-1660 (potop szwedzki) 

a. przyczyny ataku szwedzkiego 

 dążenie Szwedów do dominacji w rejonie Bałtyku 

 osłabienie Polski 

 pretensje Jana II Kazimierza do korony szwedzkiej 

b. początek wojny 

 wojskami szwedzkimi dowodził król Szwecji Karol X Gustaw 

 wojska szwedzkie wkroczyły do Wielkopolski i na Litwę 

c.  załamanie polskiej obrony 

 częśd szlachty polskiej chciała, by Karol X Gustaw został królem Polski 

 pod Ujściem skapitulowało pospolite ruszenie z Wielkopolski 

 w Kiejdanach poddali się litewscy magnaci 

 opuszczony król Polski Jan II Kazimierz wyjechał na Śląsk 

12. Przełom w wojnie i opór Polaków 

a. przyczyną zmiany była rabunkowa działalnośd Szwedów 

b. punktem zwrotnym w wojnie była obrona klasztoru na Jasnej Górze - przeor Augustyn Kordecki 

c. Stefan Czarniecki organizował wojnę partyzancką (wojnę podjazdową) 

d. do Polski powrócił Jan II Kazimierz i złożył śluby lwowskie 

 ślubował w nich poprawę losu chłopów 

13. Wojnę zakooczył pokój w Oliwie zawarty w 1660 r.  

a. Szwedzi zatrzymali prawie całe Inflanty 

b. Jan II Kazimierz zrzekł się praw do korony szwedzkiej 

14. Przyczyny wojen polsko-tureckich 

a. zaborcza polityka Turcji 

b. rywalizacja Polski i Turcji o wpływy w Mołdawii 

c. napady Kozaków na ziemie tureckie 

d. najazdy tatarskie na ziemie polskie i uprowadzanie jasyru 

https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2448-jan-ii-kazimierz-waza
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2550-karol-x-gustaw
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2407-pospolite-ruszenie
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/2533-magnateria
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/2134-partyzantka-partyzanckie-dzialania
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2596-pokoj-w-oliwie
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2485-inflanty
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2588-kozacy
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/1940-tatarzy


15. W latach 1620-1621 doszło do wojny polsko-tureckiej 

a. w 1620 r. wojska polskie poniosły klęskę w bitwie pod Cecorą 

 w bitwie poległ hetman Stanisław Żółkiewski 
b. w 1621 r. wojsko polskie obroniło obóz pod Chocimiem 

 wojskiem polskim dowodził hetman Jan Karol Chodkiewicz 

 wojnę zakooczył pokój, który przywrócił przedwojenną granicę 
16. Wojna w latach 1672-1676 
a. Turcy zdobyli graniczną twierdzę Kamieniec Podolski 
b. Polska musiała podpisad pokój w Buczaczu (1672 r.) 

 Polska musiała oddad Turcji częśd Ukrainy i Podole 

 Polska musiała zobowiązad się do płacenia sułtanowi haraczu 

 sejm polski odmówił zatwierdzenia upokarzającego pokoju 
c. w 1673 r. hetman Jan Sobieski pokonał armię turecką pod Chocimiem 
17. Odsiecz wiedeoska 
a. Polska zawarła sojusz z Austrią na wypadek agresji tureckiej 
b. w 1683 r. wojska tureckie rozpoczęły oblężenie Wiednia 

 wojskami tureckimi dowodził wielki wezyr Kara Mustafa 

 na odsiecz Wiedniowi ruszyła pomoc z Niemiec i Polski 
c. 12 IX 1683 r. wojska  Jana III Sobieskiego pokonały armię turecką 
d. w 1699 r. zawarto pokój w Karłowicach –  Polska odzyskała utracone ziemie 
18. Skutki wojen 

a. Straty terytorialne: 

 Inflanty 

 wschodnią częśd Ukrainy 

 uniezależniły (stały się wolnym paostwem) będące wcześniej lennem Prusy 

b. Spadek liczby ludności 

c. Zniszczenia materialne 

d. Zniszczenia wojenne i straty w ludności spowodowały kryzys gospodarczy 

 zmalał eksport polskiego zboża 

 upadły miasta i zubożało mieszczaostwo 

 pogorszyło się położenie chłopów - wzrósł wymiar paoszczyzny 

 zaczęło brakowad pieniędzy w skarbcu królewskim kosztem niektórych szlachciców 

e. Zniszczono lub ograbiono polską kulturę 

 Szwedzi wywieźli wiele polskich dzieł 

 

https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2575-zolkiewski-stanislaw
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2539-chodkiewicz-jan-karol
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2585-kamieniec-podolski
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2607-pokoj-w-buczaczu
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/2515-haracz
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2449-jan-iii-sobieski
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2456-kara-mustafa
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2449-jan-iii-sobieski
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2485-inflanty
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2623-ukraina-1
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2395-prusy-ksiazece-ksiestwo-pruskie
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1667-panszczyzna

