Klasa 6. Historia świata w XVII i XVIII wieku.

Proszę o przesłanie zrealizowanych zadań na adres e-mail: agnieszka.321@wp.pl lub
zdjęcia wykonanych zadań na telefon (511 842 420) do dnia 8 kwietnia 2020 r. Proszę o
wpisywanie na przesyłanych pracach imienia i nazwiska, klasy oraz numeru części.

Część III. Oświecenie w Polsce.
Przypomnienie wiadomości.
Zapisz do zeszytu.
Wyjaśnij termin historyczny oświecenie.

1. Oświecenie w Polsce – charakterystyka.
- rozkwit oświecenia w Polsce nastąpił za króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego;
- powstała Szkoła Rycerska, która miała kształcić obywateli na podstawie idei
oświecenia;
- utworzono Komisję Edukacji Narodowej, której celem była nauka czytania,
pisania, podstaw matematyki;
- wprowadzono nowe metody uprawy ziemi – nowe rośliny (ziemniaki);
- nastąpił rozwój literatury, architektury;
- założono Teatr Narodowy.
2. Postacie historyczne czasów polskiego oświecenia:
- Ignacy Krasicki – krytykował ciemnotę umysłową polskich elit;
- Hugo Kołłątaj – skupił wokół siebie grupę zwolenników koniecznych zmian
w Polsce;
- Wojciech Bogusławski – utworzył i prowadził Teatr Narodowy w Warszawie;
- Marcello Bacciarelli – Włoch z pochodzenia, portrecista królewski.
Zapisz odpowiedzi do zeszytu.
1. Za którego króla Polski nastąpił rozkwit oświecenia?
2. Wymień z imienia i nazwiska przedstawicieli polskiego oświecenia.
Praca domowa.
Zbierz informacje w formie pisemnej dotyczące Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Część IV. Stanisław August Poniatowski – ostatni król Polski.
Przypomnienie wiadomości.
Zapisz do zeszytu.
- Podaj przedstawicieli polskiego oświecenia.
- Przedstaw krótką charakterystykę polskiego oświecenia.
1. Stanisław Poniatowski został koronowany na króla Polski w 1764 roku w
Warszawie. Jest jedno ale – kto go wybrał na króla? Polska szlachta – nie, więc
kto? Siłą, zastraszeniem caryca Rosji Katarzyna II.
2. „Familia” (rodzina) Czartoryskich pomogła Katarzynie II w wyborze
Poniatowskiego na króla. Na co liczyli? Naiwnie, że Rosja nie będzie się mieszać
w sprawy polskie. Był to błąd, a za błędy trzeba płacić.
3. Przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i Rosji wybuchła
konfederacja barska – 1768-1772. (konfederacja – związek szlachty przeciwko
królowi, barska – powstała w miasteczku Bar). Konfederacja poniosła klęskę
4. Za sprzeciw Polaków wobec Katarzyny II, Rosja, Prusy i Austria w 1772 roku
dokonały I rozbioru Polski (rozbiór – zabranie części terytorium danego państwa).
Zapisz odpowiedzi do zeszytu.
1. Zobacz mapkę w podręczniku, dotyczącą I rozbioru Polski i napisz, jakie
miasta polskie zabrali: Rosjanie, Prusacy i Austriacy.
2. Do podanych dat dopisz wydarzenia historyczne: 1764, 1768, 1772.

Praca domowa.
Zbierz informacje w formie pisemnej dotyczące Kazimierza Pułaskiego – konfederata
barskiego..

