Klasa 6a. 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 13 maja 2020 r. Proszę o
wpisywanie na przesyłanych pracach imienia i nazwiska, klasy oraz numeru części.
Uwaga! Proszę o terminowe nadsyłanie prac.
Część X. Rewolucja we Francji 1789 roku.
Słowniczek.
- absolutyzm – nieograniczona władza królewska, system władzy we Francji.
- rewolucja – zbrojne przejęcie władzy.
- stany społeczne – grupy społeczne we Francji. Pierwszy stan: duchowieństwo, drugi:
szlachta, trzeci: mieszczanie i chłopi.
1. Przyczyny rewolucji:
a. Nieudolne rządy króla Ludwika XVI.
b. Stan trzeci nie miał praw.
c. Mniejszość, czyli stan pierwszy i drugi, rządziły w imieniu większości, co nie było prawdą.
d. Zburzenie królewskiego więzienia - Bastylii.
2. Rewolucja wybuchła we Francji 14 lipca 1789 roku.
Stan trzeci przejął władzę. Rewolucja francuska głosiła hasła bardzo nośne, zdobywające
dużo zwolenników, np.: „Wszyscy są równi wobec prawa!”, „Władza obierana jest przez
lud!”, „ Nie ma władzy królewskiej!”.
3. Ciemną stroną rewolucji były rządy terroru. Skazywanie na karę śmierci wszystkich, którzy
byli podejrzani, jako wrogowie nowej władzy. Wrogiem mógł być każdy. W całej Europie
władcy obawiali się haseł rewolucji, ale też i terroru. Mieli co stracić. Mogli stracić władzę i
życie. Dlatego byli przeciwni rewolucji francuskiej, która obala stare porządki i wprowadza
prawa dla obywateli. Europa rozpoczęła wojnę z rewolucyjną Francją. Chciała ponownie
wprowadzić na tron Francji króla i przywrócić rzeczywistość sprzed wybuchu rewolucji.
Francja stała się republiką, czyli władzę sprawuje lud poprzez wybory, w których wybiera
władzę państwa.
W 1779 roku siłą władzę we Francji przejął Napoleon Bonaparte. Ale to już inna historia…
Zapisz odpowiedź do zeszytu.
1. Podaj datę i przyczyny wybuchu rewolucji francuskiej.
2. Wyjaśnij terminy: rewolucja, republika.
Proszę przepisać lekcję do zeszytu lub wydrukować i wkleić, a zadane polecenia proszę
obowiązkowo przesłać do dnia 13 maja 2020 r.

Część XI. Legiony Polskie Jana Henryka Dąbrowskiego.
Przypomnienie wiadomości.
W 1795 roku, po III rozbiorze Polska przestała istnieć. Dostała się pod zabór austriacki,
pruski i rosyjski na 123 lata…
1. Po upadku Rzeczypospolitej Polacy nie załamali rąk, nie płakali w mankiet mamusi.
Wiedzieli, że siły zaborców są zbyt wielkie, by Polacy bez własnej armii i pomocy z
zewnątrz, mogli odzyskać niepodległość. Okazja się znalazła we Włoszech. Generał francuski
Napoleon Bonaparte walczył z zaborcą Polski – Austrią. Zasada prosta w porozumieniu
między Polakami a Napoleonem – my pomożemy Francuzom, a oni nam.
2. W 1797 roku w Mediolanie we Włoszech Jan Henryk Dąbrowski, u boku Napoleona,
tworzy Legiony – formację wojskową złożoną tylko z ochotników. Cel: „z ziemi włoskiej do
Polski”, czyli wolność dla Polski będzie podążać drogą od Włoch. Wraz z Napoleonem
mieliśmy wspólnych wrogów: Austrię, Rosję i Prusy. Łączył nas wspólny interes: pokonać
naszych zaborców i wrogów Francji. Podpisanie pokoju Francji z Austrią spowodowało
likwidację Legionów i odłożenie wspólnej walki o Polskę na późniejszy czas.
W tym czasie Józef Wybicki tworzy pieśń „Mazurek Dąbrowskiego”, która w późniejszym
czasie staje się hymnem państwa polskiego. Nie wszystko zostało stracone. W przyszłości
żołnierze Legionów wstąpili do armii Księstwa Warszawskiego, by ponownie walczyć u boku
Napoleona o wolną Polskę. Ciąg dalszy nastąpi w klasie VII…
Zapisz odpowiedź do zeszytu.
1. Gdzie, kiedy, w jakim celu utworzono Legiony Polskie?

Proszę przepisać lekcję do zeszytu lub wydrukować i wkleić, a zadane polecenia proszę
obowiązkowo przesłać do dnia 13 maja 2020 r.

