Klasa 6. Historia świata w XVII i XVIII wieku.

Proszę o przesłanie zrealizowanych zadań na adres e-mail: agnieszka.321@wp.pl do
dnia 2 kwietnia 2020 r. Proszę o wpisywanie na przesyłanych pracach imienia
i nazwiska, klasy oraz numeru części.

Część I. Absolutyzm, monarchia parlamentarna.
1. Absolutyzm – narodził się w XVII wieku we Francji na dworze Ludwika XIV.
Władca ów mówił o sobie „Państwo to ja”. Znaczyło to, że król decyduje o wszystkim
i o wszystkich. Ustanawiał prawa i je zatwierdzał. Był sędzią w sprawach karnych.
Wprowadzał podatki. Rządził krajem, jak chciał. Początek rządów Ludwika XIV to
pasmo sukcesów, później klęsk. Początkowo obywatele Francji byli zadowoleni z jego
rządów. Jego samowola spowodowała, że społeczeństwo zaczęło odczuwać, że nie ma
wpływu na swój los i los państwa. Jedynym śladem, który pozostał we Francji po
Ludwiku XIV, jest pałac w Wersalu.
2. Monarchia parlamentarna – powstała w XVII wieku w Anglii. Obywatele mieli wpływ
na władzę przez wybory do parlamentu. Parlament sprawował władzę ustawodawczą,
czyli wprowadzał nowe prawa. Król panował, ale nie rządził. Był podział na władzę
ustawodawczą, wykonawczą (rząd) i sadowniczą (sąd).Obywatele Anglii posiadali
prawa, które władza musiała przestrzegać.

Ćwiczenie 1. Zapisz odpowiedź w zeszycie.
Podaj różnice między absolutyzmem a monarchia parlamentarną.
Ciekawostka. Wybudowany w XVII wieku pałac w Wersalu nie posiadał urządzeń
sanitarnych. Dopiero w XIX wieku, z rozkazu Napoleona, wybudowano pierwsze
toalety.

Część II. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Ćwiczenia powtórzeniowe. Odpowiedzi wpisz do zeszytu.
1. W którym kraju narodził się absolutyzm, monarchia parlamentarna. Podaj ich nazwy.
2. Uzasadnij odpowiedź, dlaczego Ludwik XIV mówił „Państwo to ja”?
Słowniczek:
- kolonia – obszar podporządkowany danemu państwu;
- niepodległość – niezależność jednego państwa od drugiego.
Czas walk – XVII wiek.
Strony walczące – Wielka Brytania z kolonistami amerykańskimi.
Przywódca kolonistów – Jerzy Waszyngton.
Przyczyny walk:
a. O ich losie decydowały władze w Londynie.
b. Anglicy nakładali duże podatki, utrudniali handel kolonistów ze światem.
c. Koloniści przebrani w Indian, w amerykańskim porcie Boston wrzucili angielską
herbatę do oceanu. Mieli ją kupić przymusowo po wysokich cenach. Fakt ten
przeszedł do historii pod nazwą „herbata bostońska”.
5. Kalendarium:
a. 1776 r. – ogłoszenie przez kolonistów Deklaracji o Niepodległości.
b. 1783 r. – Anglicy uznali niepodległość Stanów Zjednoczonych.
6. Polacy walczący po stronie Amerykanów: Kazimierz Pułaski, Tadeusz Kościuszko.
1.
2.
3.
4.

Ćwiczenie 1. Zapisz odpowiedź w zeszycie.
1. Jakie były przyczyny walk kolonistów z Wielka Brytanią?
2. Do podanych dat podaj wydarzenie historyczne:
a. 1776 r.;
b. 1783 r.
3. Podaj imiona i nazwiska Polaków walczących o niepodległość Stanów
Zjednoczonych.

