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). Proszę o wpisywanie na
przesyłanych pracach imienia i nazwiska, klasy oraz numeru części.

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..

Część V. Konstytucja 3 Maja.
Przypomnienie wiadomości.
Zapisz do zeszytu.
- Do podanych dat dopisz wydarzenia historyczne: 1791 r., 1792 r., 1793 r.

Słowniczek:
Konstytucja – akt prawny, zbiór praw dotyczących państwa, władzy i obywateli.
1. Konstytucję 3 Maja 1791 roku uchwalił sejm.
a. Dokonano tego w tajemnicy przez przeciwnikami konstytucji.
b. Obrady sejmu miały się odbyć 5 maja. Zwolennicy zmian przesunęli je na 3 maja,
dzięki czemu wielu posłów przeciwnych nie zdążyło dotrzeć na głosowanie nad
konstytucją.
c. Wojsko i mieszkańcy Warszawy pilnowali, by nie dopuścić do protestów
przeciwników konstytucji.
d. Autorzy konstytucji: Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Ignacy
Potocki, Stanisław Małachowski.
2. Najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 Maja.
a. Likwidacja liberum veto (nikt nie ma prawa zrywania obrad sejmu).
b. Zniesienie wolnej elekcji (szlachta nie wybiera króla, tron jest dziedziczny, po
ojcu władzę obejmuje syn, córka).

Zapisz odpowiedź do zeszytu.
1. Jakie były najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 Maja?
2. Wymień autorów Konstytucji.

