
Temat jest w podr. str. 184-186 , proszę go przeczytać, notatkę przepisać lub wydrukować i wkleić 

do zeszytu.   

 

 

Historia  dla  kl. VIC i VI D na 20.04. i  21 .04  

 

 Temat jest w podręczniku na stronach 184 - 185 
 

Temat: Wtrącanie się sąsiadów Polski w jej wewnętrzne sprawy  - XVIII w   

 

1. Plany Augusta Sasa II jako króla Polski : 

- chęć bycia władcą absolutnym, 

-  doprowadzenie do unii realnej Saksonii z Polską ( chciał , aby Polskę i Saksonię łączyła nie tylko 

osoba monarchy),  

2. Konfederacja ( zbrojny sprzeciw szlachty wobec króla) przeciwko  utrzymaniu wojsk saskich 

przez Polskę . 

3. Chęć pogodzenia przez Piotra I  szlachty z Augustem II . 

-  Piotr  I był zainteresowany utrzymaniem słabości Polski. 

4. Sejm niemy  - Grodno 1717 r.  ( żadnego posła  nie dopuszczono do głosu,  aby nie doszło do 

zerwania  sejmu 

- jego organizatorem był car Piotr I, 

-  August musiał wyrzec się planów dynastycznych, 

-  sejm wprowadził niewielki podatek na wojsko – można było utrzymać zaledwie 18 tys. żołnierzy, 

5. Traktat 3 czarnych orłów-  1732 – pakt podpisany  przez Rosję , Austrię, Prusy dawał tym 

państwom prawo wtrącania się w sprawy Polski . 

6. Śmierć Augusta II i podwójna elekcja 1733r :   

-  część szlachty pod naciskiem Rosjan  wybrała  Augusta III Sasa,                                                                       

-  część szlachty wybrała niezależnego kandydata-  S. Leszczyńskiego, którego ostatecznie 

wojska rosyjskie zmusiły do ucieczki  ( stąd przysłowie od Sasa do Lasa). 

7. Charakterystyka czasów saskich: 

- zrywanie sejmów,                                                                                                                                          

-  przekupywanie szlachty i magnatów przez obce mocarstwa 

- słaba i nieliczna armia , 

-  zacofanie gospodarcze : zaniedbane miasta, bieda na wsi, 

-  przysłowia o czasach saskich : ,, Za króla Sasa jedz pij i popuszczaj pasa” , Saskie ostatki”, Od 

Sasa do Lasa. 

 

Uwagi do lekcji . 

Lekcja pokazuje nam jak trudna była sytuacja Polski w przeszłości. Państwa, które nas otaczały          

(Rosja, Austria, Prusy )  były zainteresowane naszą słabością. Nie chciały w Europie silnej Polski. 

Korzystały z każdej okazji by wtrącić się w jej wewnętrzne  sprawy. Smutnym było to, że wśród 

szlachty byli tacy, którzy współpracowali z obcymi państwami, szkodząc Polsce. Za głosowanie w 

sejmie zgodnie z życzeniem tych państw  otrzymywali pieniądze.  

 Praca domowa  

 Przeczytaj temat ze zrozumieniem   

  

 

 


