
Klasa 6 historia 04-08.05.2020 

Temat : Rewolucja francuska ( 2 lekcje) 

1. Podręcznik s.184-189  

2. Film edukacyjny: https://www.youtube.com/watch?v=ed3ncsgZJ7U 

3. Notatka do zeszytu: 

1. Sytuacja we Francji przed rewolucją: 

- skarbiec kraju zaczął świecić pustkami ( było to spowodowane toczeniem licznych konfliktów 

zbrojnych, utrzymaniem Wersalu) 

- król zwołuje w 1789 roku Stany Generalne ( pierwsze od 175 lat)- zgromadzenie, które doradzało 

królowi w ustalaniu podatków 

 2. Społeczeństwo francuskie: 

( trzy stany różniące się prawami i obowiązkami) 

 Stan pierwszy- duchowieństwo- zwolniony z podatków, utrzymywał się z dziesięciny 

 Stan drugi – szlachta- miał prawo do obejmowania najwyższych stanowisk, posiadał majątek 

ziemski, przedstawiciele tego stanu nie musieli płacić podatków 

 Stan trzeci- burżuazja i chłopi - jedyna grupa obywateli obciążona podatkami, nie mieli 

dostępu do stanowisk państwowych 

3.  Wybuch rewolucji: 

- przedstawiciele stanu trzeciego chcieli zreformować państwo, obwołali się Zgromadzeniem 

Narodowym; 

-król nie chciał się zgodzić na ich żądania, więc zagrozili, że nie zakończą obrad póki nie 

uchwalą konstytucji; 

-  3 stan zmienia swoja nazwę ze Zgromadzenia Narodowego na Konstytuantę, (której 

najważniejszym celem jest uchwalenie konstytucji) 

- 14.07.1789 roku wzburzony lud ( stan trzeci ) zdobywa Bastylię ( twierdzę służącą za 

więzienie)- to wydarzenie daje początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej 

4. Uchwalenie Deklaracji praw człowieka i obywatela 

-sierpień 1789 Konstytuanta uchwaliła Deklarację praw człowieka i obywatela- dokument, 

który umożliwiał wszystkim obywatelom sprzeciw wobec niesprawiedliwej władzy, swobodę w 

głoszeniu poglądów, wolność wyznania, prawo do bezpieczeństwa i własności 

5. Francja monarchią konstytucyjną 

-wrzesień 1791 – we Francji uchwalona zostaje konstytucja ( gwarantuje ona wszystkie prawa 

obywateli spisane w Deklaracji praw człowieka i obywatela) 

https://www.youtube.com/watch?v=ed3ncsgZJ7U


- wprowadzono trójpodział władzy ( wł. ustawodawcza – Zgromadzenie Prawodawcze, wł. 

wykonawcza- król, wł. sądownicza- niezależne sądy) 

Francja stając się monarchia konstytucyjną nadal miała króla na swoim czele, jednak nie miał 

on już władzy absolutnej. 

6. Symbole rewolucji francuskiej s.189 

- flaga Francji ( trójkolorowa) 

- hymn Francji- Marsylianka 

-święto zdobycia Bastylii 

 

Wiem, że notatka jest długa, ale macie na to 2 lekcje, więc uda się Wam na pewno w całości ją 

przepisać. 

W tym tygodniu nie ma zadania na ocenę, jedynie chętni mogą  przeczytać tekst źródłowy ze s.187 

( Deklaracja praw człowieka i obywatela) i zrobić zad.1 i 2 do zeszytu  ( na dodatkową ocenę) 

Powodzenia  

 

 

 


