Klasa 6 b. 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 IX. Sprawdzian pisemny – Polska w XVIII wieku.
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2.

3.
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Niestosowanie się do poleceń jest równoznaczne z uznaniem tego, jako błąd.
Do podanych dat dopasuj wydarzenia historyczne, stosując wzór: 1761 r. - A
a. 1772 r.
A. I rozbiór Polski
b. 1791 r.
B. Konstytucja 3 Maja
c. 1793 r.
C. II rozbiór Polski
d. 1794 r.
D. Powstanie kościuszkowskie
e. 1795 r.
E. III rozbiór Polski
f. 1768 r.
g. 1764 r.
Wyjaśnij terminy historyczne:
a. Rozbiory
b. Konstytucja
c. Insurekcja
d. Konfederacja barska
Podkreśl prawidłową odpowiedź:
a. Stanisław August Poniatowski – nie był ostatnim królem Polski.
b. Tadeusz Kościuszko – twórca Konstytucji 3 Maja.
c. Kazimierz Pułaski – przywódca powstania z 1794 roku.
d. Tadeusz Rejtan – sprzeciwił się III rozbiorowi Polski.
Do podanych nazw miast dopisz rok przyłączenia do zaborcy, którego? Znajdź i
podkreśl je na mapie.
Przykład: Warszawa – 1795 r. – Prusy.
a. Gdańsk
b. Poznań
c. Zamość
d. Witebsk
e. Lwów
f. Wilno

Proszę przepisać lekcję do zeszytu lub wydrukować i wkleić i obowiązkowo przesłać do
dnia 13 maja 2020 r.

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.

