
Historia  dla  kl. VIC i VI D na 27.04. i  28 .04  

 
Temat jest w podr. str. 188-191 , proszę go przeczytać, notatkę przepisać lub wydrukować i 

wkleić do zeszytu.   

 

Temat: Stanisław August Poniatowski ostatnim królem polskim 1764- 1795 

 

1. Ostatnia wolna elekcja w Polsce 1764 – szlachta w głosowaniu wybrała Stanisława Augusta 

Poniatowskiego : 

-  pochodził z magnackiej rodziny Czartoryskich, 

-  był zwolennikiem oświecenia, mecenasem sztuki ( otaczał opieką artystów), 

-  otrzymał staranne wykształcenie, 

-    nie miał zdolności polityka, nie był stanowczy. 

2.  Poparcie carycy Rosji Katarzyny II dla wyboru Poniatowskiego. 

-  caryca znała Poniatowskiego z czasów, jak był ambasadorem polskim na rosyjskim dworze. 

3.  Plany Stanisława Augusta Poniatowskiego: 

-  pragnął Polski nowoczesnej, silnej, oświecenia szlachty (to jest wykształcenia dla dobra 

Polski). 

4.  Reformy ( zmiany) wprowadzone przez króla Poniatowskiego: 

- otwarcie mennicy ( biła monety), powołanie komisji skarbowej i wojskowej( dla ograniczenia 

władzy urzędników), uczestniczenie w powstaniu czasopisma promującego zmiany w kraju- 

,,Monitora”, powołanie Szkoły Rycerskiej. 

5. Szkoła Rycerska – Warszawa 1765: 

- powołał ją król by kształciła oficerów oddanych Polsce, 

-  uczniami byli synowie szlachty,  

-  była to pierwsza szkoła świecka z bogatym programem nauczania. 

-  uczniami szkoły byli : T. Kościuszko - bohater narodowy,  A. Naruszewicz - historyk, publicysta . 

6. Protest senatorów na sejmie i ich ukaranie – 1767r. 

-  sprzeciwiali się wtrącaniu się carycy w sprawy Polski, 

-  uchwalenie pod naciskiem Rosji tak zwanych praw kardynalnych ( podstawowych dla szlachty) : 

prawo do udziału w wolnej elekcji,  prawo do zrywania sejmów czyli liberum veto, prawo sprzeciwu 

wobec króla. 

 

PRACA DOMOWA  

 

Uzupełnij poniższy tekst na podstawie podręcznika s. 188- 189 ( napisz na komputerze i odeślij 

w ciągu tygodnia) 

  

 

Polska była krajem, którym obok katolików mieszkali niekatolicy, czyli:  ………………………., 

……………………………. .    Byli oni dyskryminowani, to znaczy, że nie wolno im było ………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Niekatolicy wówczas poprosili o pomoc   ……………………………………………………………. 

Caryca Katarzyna II w roku 1767 doprowadziła w Polsce do chaosu  to znaczy ........................... 

………………………………………   Różnowiercy w Polsce domagali się ……………………….. 

……………………….   Różnowiercy liczyli, że caryca  ……………………………………………. 

Protestujących w sejmie Polaków ukarano  na rozkaz carycy to znaczy  ………………………… 

………………………  Król S. A. Poniatowski w tej sytuacji  ……………………………………… 

……………………………………… 

   

 

   



 


