
Historia klasa 6 (11-15.05.2020) 

Temat : Republika Francuska ( 2 lekcje) 

1. Podręcznik s. 190-193 

2. Notatka do zeszytu: 

 1792- Ludwik XIV oskarżony o spisek, osadzony w więzieniu oraz skazany na śmierć 

przez ścięcie na gilotynie ( podręcznik-ilustracja s.190) 

 Parlament likwiduje monarchię i wprowadza republikę; 

 Objęcie rządów przez „jakobinów”, których przywódcą był Maksymilian 

Robespierre; 

 Okres rządów jakobinów nazywany jest Wielkim Terrorem ( ponieważ karano 

śmiercią wszystkich, których uznano za wrogów rewolucji); 

 Po obaleniu rządów jakobinów władze we Francji objął Dyrektoriat,( który zachował 

zdobycz rewolucji: republikański system rządów, równość ludzi wobec prawa, 

wolność i prawa obywatelskie) 

3. Ćwiczenia do zrobienia w zeszycie: 

Polecenie 1.  

Zaznacz zmiany wprowadzone w państwie francuskim na mocy konstytucji uchwalonej w 

1791 r. 

□ A. Wprowadzono trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. 

□ B. Prawa wyborcze uzyskali średniozamożni i zamożni wykształceni mężczyźni. 

□ C. Wprowadzono równość wobec prawa. 

□ D. Zakazano szerzenia wiary katolickiej. 

□ E. Król utracił władzę prawodawczą i sądowniczą. 

Polecenie 2.  

Napisz krótką notatkę na temat rządów jakobinów w rewolucyjnej Francji. Twoja wypowiedź 

powinna zawierać termin, którym określano tę politykę, czas jej trwania, jej przejawy i skutki. 

Polecenie 3.  

Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie odpowiedz na pytania. 

 

„Wandei już nie ma. Pogrzebałem ją w lasach i bagnach. Zgodnie z rozkazami, stratowałem 

ich dzieci kopytami naszych koni; wymordowałem ich kobiety, aby nie mogły już rodzić 

bandytów. Nie mam ani jednego jeńca, który mógłby mi robić wyrzuty. Wszystkich 

zniszczyłem. Drogi są usiane trupami. Do Savenay wciąż przybywają nowi bandyci, twierdząc, 

że chcą się poddać, a my ich wciąż rozstrzeliwujemy. Litość nie jest uczuciem rewolucyjnym.” 

                                                                    Raport generała Westermanna dla Konwentu, 1794 rok 

 

a) Z jakim wydarzeniem związany jest ten tekst? 

b) Podaj jeden argument, który przemawia za tym, że autor Raportu był zwolennikiem 

republiki. 

 

Wykonane ćwiczenia (polecenie1,2,3) proszę przesłać do piątku 15.05.2020 na adres 

magda20waw@o2.pl 

Pozdrawiam Was serdecznie  

mailto:magda20waw@o2.pl

