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Klasa 6c 

Dzień dobry 
 

1. Tematy i materiały do przerobienia od 27 kwietnia do 10 maja. 

2. Uczcie się zgodnie z planem lekcji i dokładnie czytajcie teksty z podręcznika. 

3. Proszę, abyście tematy i notatki przepisywali do zeszytu, z wyjątkiem karty pracy. 

4. Zdjęcia karty pracy z lekcji powtórzeniowej „Ostatnie stulecie I Rzeczypospolitej” proszę odesłać na adres 

urszula74@interia.pl najpóźniej do czwartku 30.04. Proszę podejść do tego poważnie, ponieważ materiał o 

który prosiłam ostatnio przysłało tylko kilka osób! Dziękuję tym, którzy odesłali odpowiedzi. 

5. Na końcu znajdują się odpowiedzi do ćwiczeń z przerobionych wcześniej tematów. Proszę sprawdźcie 

Wasze i ewentualnie poprawcie. 

6. Utrwalajcie materiał, powtarzając go. W notatkach macie zawarte to, co najważniejsze. 

7. W przypadku jakichkolwiek problemów, wątpliwości, czy wyjaśnienia tematu kontaktujecie się ze mną 

poprzez e-mail: urszula74@interia.pl 

8. 3 maja przypada jedno z polskich świąt narodowych, Święto Konstytucji. Natomiast dzień wcześniej,          

2 maja, obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wielu Polaków, dla uczczenia tych dwóch dni 

wywiesza polską flagę. 

 
 

28.04. TEMAT: Ostatnie stulecie I Rzeczypospolitej – karta pracy. 

 Uzupełnij kartę pracy „Ostatnie stulecie I Rzeczypospolitej” (2 strony) i prześlijcie jej zdjęcia na 
adres urszula74@interia.pl najpóźniej do czwartku 30.04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:urszula74@interia.pl
mailto:urszula74@interia.pl
mailto:urszula74@interia.pl


 2 

KARTA PRACY: Ostatnie stulecie I Rzeczypospolitej 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Z panowaniem dynastii Sasów w Rzeczypospolitej związanych jest wiele potocznych sformułowań. Należy 
do nich określenie „od Sasa do Lasa”. Napisz, do jakiego wydarzenia ono nawiązuje i co przez to określenie 
rozumiemy. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Zaznacz trzy wydarzenia, które miały miejsce za panowania Augusta II Sasa. 

A. założenie przez braci Załuskich pierwszej polskiej biblioteki publicznej 
B. utworzenie przez Stanisława Konarskiego Collegium Nobilium 
C. sejm niemy 

D. bitwa pod Połtawą 
E. bitwa pod Kliszowem 

 
3. Zaznacz dwa wydarzenia, które miały miejsce za panowania Augusta III Sasa. 

A. założenie przez braci Załuskich pierwszej polskiej biblioteki publicznej 
B. utworzenie przez Stanisława Konarskiego Collegium Nobilium 
C. sejm niemy 

D. bitwa pod Połtawą 
E. bitwa pod Kliszowem 

 
4. Uzupełnij tekst dotyczący sejmu po I rozbiorze. 

W ……........… roku sejm zebrany na żądanie Rosji, Austrii i Prus zatwierdził, mimo protestów jednego z posłów 

– ………………...…………… ……………….....………, decyzję dotyczącą pierwszego rozbioru Polski. Ponadto z inicjatywy 

Rosji powołano ……….....…...… ……………....…....……………, która stała się rządem Rzeczypospolitej. Po kasacji 

zakonu ……….............……..... sejm podjął decyzję o utworzeniu …………................….......…… ……………................…… 

…………..........................……, która rozpoczęła reformę polskiego szkolnictwa. Do jej najwybitniejszych działaczy 

należał …………...…….…....... ...………..…..............……, odpowiedzialny za reformę uniwersytetu w Krakowie. 

 

5. Nazwij dziedziny kultury, z którymi związane były wymienione postacie. 

a) Ignacy Krasicki – …………………………………… 

b) Canaletto – …………………………………… 

c) Julian Ursyn Niemcewicz – …………………………………… 

d) Marcello Bacciarelli – …………………………………… 

 
6. Podkreśl informacje związane z czasami stanisławowskimi. 

1764–1795  obiady czwartkowe  barok  klasycyzm  Monachomachia 

Łazienki Królewskie   biblioteka Załuskich   1697–1763   Teatr Narodowy 

 

7. Przy każdym opisie wpisz nazwę stronnictwa na Sejmie Wielkim. 

a) ……………………....................…… – starało się o zgodę Rosji na powiększenie armii i stopniowe reformy 

b) ……………………....................…… – dążyło do sojuszu z Prusami, aby pod ich osłoną zreformować państwo 

c) ……………………....................…… – sprzeciwiało się jakimkolwiek reformom państwa 
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8. Uzupełnij tabelę dotyczącą ustroju Polski, po uchwaleniu Konstytucji 3 maja. 

Rodzaj władzy (według 
trójpodziału władzy) 

Nazwa instytucji Wykonywane zadanie 

 Stany zgromadzone (sejm)  

wykonawcza  
Pełniła funkcję rządu. W jej skład 

wchodzili król, prymas i ministrowie. 

 Sądy Karanie przestępców. 

 
9. Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie wykonaj polecenia. 

Dziewięciu tylko służalców Szczęsnego [Potockiego] podpisało się na niej i pana swego obrało marszałkiem, 
dziewięć osób ogłosiło naród cały, reprezentantów jego w Sejmie za buntowników, dziewięciu płatnych od 
Moskwy miesięcznie służalców, [...] nazwało króla, senat, posłów zdrajcami [...] i obcą bronią przyszło zwalać 
dzieło utworzone z taką pracą, z takim wysileniem, z tylu ofiarami. 

Julian Ursyn Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich, pierwsza połowa XIX wieku 

 
a) Podaj do jakiego wydarzenia odnosi się opis. ………………………………………………………………………………………………… 

b) Podaj datę roczną wydarzenia, do którego odnosi się tekst. ……..............…… 

c) Wyjaśnij, dlaczego doszło do tego wydarzenia i jakie miało ono konsekwencje dla Polski. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie wykonaj polecenia. 

Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na 
niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i 
ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego. 
 

Przysięga Tadeusza Kościuszki 

a) Jakie wydarzenie zapoczątkowała Przysięga Tadeusza Kościuszki. …………………………………………………………..…… 

b) Podaj datę roczną tego wydarzenia. ………….....… 

c) Wyjaśnij, dlaczego doszło do tego wydarzenia i jakie miało ono konsekwencje dla Polski. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Ustal, czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe. Wstaw znak X w odpowiednich rubrykach. 

Zdanie Prawda Fałsz 

Powstanie kościuszkowskie zapoczątkowała przysięga Kościuszki na rynku w Warszawie.   

Wydany w czasie insurekcji kościuszkowskiej Uniwersał połaniecki miał zachęcić chłopów 
do masowego udziału w powstaniu. 

  

Do wybuchu powstania kościuszkowskiego doszło w 1794 r.   

Kosynierami nazywamy formację mieszczan uzbrojonych w kosy osadzone na sztorc.   

 

Karta pracy przygotowywana z wykorzystaniem materiałów wydawnictwa GWO 
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05.05. TEMAT: Ostatnie stulecie I Rzeczypospolitej – powtórzenie wiadomości. 

 W ramach powtórzenia wiadomości, proszę przypomnieć i utrwalić sobie wiadomości z 
powyższego rozdziału dotyczącego następujących zagadnień: czasy saskie, reformy Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, epoka oświecenia w Polsce, konstytucja, rozbiory, powstanie 
kościuszkowskie. 

 Podane daty, pojęcia, postacie i zagadnienia pomogą usystematyzować wiedzę. Nie trzeba pisać 
na nie odpowiedzi, ponieważ są one w notatkach. Wystarczy umieć na nie odpowiedzieć. 

 

Daty 

1700-1721 
1764 
1768 
1772 
1773 
1788-1792 
3 maja 1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
 

Pojęcia 

trzecia wojna północna 
sejm niemy 
traktat trzech czarnych orłów 
Collegium Nobilium 
Familia 
Szkoła Rycerska 
„Monitor” 
prawa kardynalne 
konfederacja barska 
Rada Nieustająca 
Komisja Edukacji Narodowej 
czasy stanisławowskie 
obiady czwartkowe 
monarchia konstytucyjna 
konfederacja targowicka 
Order Virtuti Militari 
kosynierzy  
Uniwersał połaniecki 
 

Postacie 

August II Mocny 
August III Sas 
Stanisław Leszczyński  
Stanisław Konarski 
bracia Załuscy 
Stanisław August Poniatowski 
Tadeusz Rejtan 
Ignacy Potocki 
Hugo Kołłątaj 
Stanisław Staszic 
Stanisław Małachowski 
Ignacy Krasicki 
Canaletto 
Szczęsny Potocki 
Ksawery Branicki 
Seweryn Rzewuski 
Józef Poniatowski 
Tadeusz Kościuszko 
Antoni Madaliński 
Jan Kiliński 

Stronnictwa Sejmu Wielkiego i ich programy. 

Reformy Sejmu Wielkiego. 

Ustrój Rzeczypospolitej po uchwaleniu Konstytucji 3 maja. 
 

 
Rozdział: „ Podboje Napoleona” realizowany będzie na dwóch lekcjach. 

08.05. TEMAT: Napoleon Bonaparte obejmuje władzę we Francji. 

 Przeczytaj z podręcznika z rozdziału Podboje Napoleona podrozdziały Dyrektoriat i kampania 
włoska, oraz Konsulat Napoleona s. 226-227. 

 Zapoznaj się z notatka i przepisz ją do zeszytu. 
 

Notatka 

W latach 1795-1799 rządy we Francji sprawował pięcioosobowy dyrektoriat, który nie zdołał 

zaprowadzić porządku w państwie.  

Kryzys polityczny i gospodarczy oraz poniesione przez Francję klęski militarne, ułatwiły generałowi 

Napoleonowi Bonaparte przeprowadzenie w 1799 r. zamachu stanu. W jego wyniku Napoleon objął władzę 

dyktatorską, jako pierwszy konsul. Rewolucja francuska dobiegła końca. 
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W okresie konsulatu 1799-1804 Napoleon zwycięsko zakończył wojnę z Austrią, uporządkował finanse 

państwa, zreformował szkolnictwo i podpisał konkordat z papieżem. W 1804 r. wprowadził „Kodeks cywilny” 

nazywany „Kodeksem Napoleona”. Dokument ten przyznał obywatelom wolność osobistą i równość wobec 

prawa oraz dopuścił rozwody. Kodeks obowiązywał nie tylko we Francji, ale również w części podbitych przez 

nią krajów. 

W 1804 r. Napoleon koronował się na cesarza Francuzów, jako Napoleon I Bonaparte, rozpoczynając 

we Francji okres cesarstwa. 

 

Odpowiedzi do zadań z wcześniej przerobionych tematów. 

TEMAT: Konfederacja targowicka i II rozbiór Polski. 

Zdanie Prawda Fałsz 

Konfederacja targowicka, zawiązana przez zwolenników reform ustroju Polski, 
doprowadziła do wybuchu wojny z Rosją. 

 + 

Jednym z uczestników wojny w obronie Konstytucji 3 maja był książę Józef 
Poniatowski. 

+  

Order Virtuti Militari został ustanowiony przez króla Stanisława Augusta po 
zwycięstwie Polaków w bitwie pod Dubienką. 

 + 

Sejm w Grodnie został zwołany w celu zatwierdzenia przez posłów decyzji 
o II rozbiorze Polski. 

+  

 

2. TEMAT: Upadek Rzeczypospolitej. 

Lwów austriacki 
Kraków austriacki 
Poznań pruski 
Toruń pruski 
Gdańsk pruski 

Warszawa pruski 
Grodno rosyjski 
Wilno rosyjski 
Mińsk rosyjski 

 

 

 

 

 

 


