
Uczniowie moi z  kl VI c i VI d w nieco innej rzeczywistości będziemy realizować 

nauczanie, zachęcam Was do pobierania materiału,  który przesyłać będę dzień przed 

lekcją zgodnie z dotychczasowym rozkładem  lekcji.   I. Pietrasiak 

 W przypadku pytań proszę je przesyłać na adres:  historiaiwona@gmail.com  

 
Temat jest w podr. str. 166-170 , proszę go przeczytać, notatkę przepisać lub wydrukować i wkleić 

do zeszytu.   

 

 

Lekcja historii dla  uczniów kl. VI D  i  VI C 
 

Temat: Wybuch rewolucji francuskiej 1789. 

 

1. Podział społeczeństwa francuskiego na stany:  

-     stan I – duchowieństwo, 

-     stan II-  szlachta,  

-    stan III  pozostali mieszkańcy Francji (np. : kupcy , rzemieślnicy, chłopi, bankierzy). 

2. Utrzymywanie państwa przez stan III- jego przedstawiciele mimo zróżnicowania majątkowego   

płacili podatki  w przeciwieństwie do stanu I i II. 

3.Trudna sytuacja Francji w czasach króla Ludwika XVI: 

-  zadłużenie państwa,  

-  pusty skarb państwa, 

4. Nie zwoływanie Stanów  Generalnych od ponad 175 lat przyczyną niezadowolenia stanu III. 

-  Stany Generalne czyli parlament francuski – zasiadali w nim przedstawiciele 3 stanów. 

5. Pozycja króla Ludwika XVI -  on (jego poprzednicy też ) był władcą absolutnym czyli o 

wszystkim w państwie sam decydował.  

6. Odmowa stanu I i II by zwołać Stany Generalne i  wspólnie obradować ze stanem III . 

7. Utworzenie przez stan III  Zgromadzenia Narodowego jako reprezentanta całego narodu. 

8. Atak mieszkańców Paryża na Bastylię 14 lipca 1789 i jej zburzenie początkiem rewolucji 

francuskiej. 

- była twierdzą , więzieniem dla przeciwników króla  

-  była też symbolem znienawidzonej jego władzy.  

9. Uchwalenie przez Zgromadzenie Narodowe dokumentu- Deklaracji Praw Człowieka i 

Obywatela 1789. 

- dokument zawierał takie wartości jak: wolność , równość, braterstwo.  

Praca domowa  

Utrwalę wiadomości zawarte w notatce. 

Na podstawie podręcznika wypełnię podane niżej  karty pracy 
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Rozdział 24. Początek rewolucji francuskiej 

 

Polecenie 1. (6 punkty) 

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

rubrykach tabeli.  

Zdanie Prawda Fałsz 

W skład stanu pierwszego wchodzili chłopi oraz mieszczanie.   

Pogłoska o próbie militarnego zdławienia rewolucji przez króla 

doprowadziła do ataku paryżan na Bastylię. 
  

Gwałtowne wystąpienia chłopów napadających na zamki i niszczących 

wykazy powinności feudalnych nazywamy wielką trwogą. 
  

Ogłoszenie się przez przedstawicieli stanu trzeciego Zgromadzeniem 

Narodowym zapoczątkowało rewolucję francuską. 
  

Najzamożniejsza część mieszczaństwa francuskiego była nazywana 

burżuazją. 
  

Najliczniejszym stanem społecznym w XVIII-wiecznej Francji była 

szlachta. 
  

 

 

Polecenie 2. (1 punkt) 

Podaj nazwę opisanego dokumentu. 

…………………………………………………………………………………… – dokument, 

w którym zawarto najważniejsze idee praw człowieka i zwierzchniej władzy narodu nad 

państwem. Gwarantował on wszystkim obywatelom wolność słowa i wyznania. 

 

Polecenie 3. (3 punkty) 

Spośród podanych odpowiedzi wybierz właściwą. 

a) Co się wydarzyło w nocy z 4 na 5 sierpnia 1789 roku? 

□ A. Zwołano Stany Generalne. 

□ B. Ludwik XVI podjął próbę ucieczki z Paryża. 

□ C. Zniesiono przywileje stanowe duchowieństwa i szlachty. 

□ D. Przedstawiciele stanu trzeciego ogłosili się Zgromadzeniem Narodowym. 

b) Która z podanych grup wchodziła w skład burżuazji? 



□ A. chłopi  □ B. bankierzy □ C. duchowni □ D. arystokracja 

c) Kiedy doszło do szturmu na Bastylię? 

□ A. w maju 1789 roku   □ C. w lipcu 1791 roku 

□ B. w czerwcu 1789 roku   □ D. we wrześniu 1791 roku 

 

 

Polecenie 4. (3 punkty) 

Spośród podanych odpowiedzi wybierz właściwą. 

a) Co wydarzyło się w lipcu 1789 roku? 

□ A. Przedstawiciele stanu trzeciego ogłosili się Zgromadzeniem Narodowym. 

□ B. Zniesiono przywileje stanowe duchowieństwa i szlachty. 

□ C. Rozpoczęły się obrady Stanów Generalnych. 

□ D. Doszło do szturmu paryżan na Bastylię. 

b) Która z podanych grup była zwolniona z płacenia większości podatków? 

□ A. mieszczanie  □ B. chłopi  □ C. burżuazja □ D. szlachta 

c) Kiedy doszło do zniesienia przywilejów stanowych? 

□ A. w maju 1789 roku   □ C. w sierpniu 1789 roku 

□ B. w czerwcu 1789 roku   □ D. w grudniu 1789 roku 


