
Historia :klasa VI 
na tydzień : 11.05 2020

Uwaga sprawdzian !!!
Pod tematem umieszczony jest sprawdzian wiadomości. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi i 
odeślij mi pod adres  sp17soswpt@gmail.com , możesz również wysłać na Messenger. 
 Wszystkie informacje potrzebne do sprawdzianu znajdziesz pod tematem 
powtórzeniowym, który wysłałam Ci w tamtym tygodniu. 
W tym tygodniu jest jeszcze jeden temat z nowego rozdziału. Jego treść zapisz w zeszycie 
oraz punkty pod tematem.

LEKCJA 
 Temat: Sprawdzian wiadomości

Sprawdzian na ostatniej stronie !

LEKCJA 
 Temat: Rzeczpospolita w okresie kryzysu- czasy saskie
    

1. Unia personalna Rzeczpospolitej i Saksonii
2. Wojna północna
3. Walka o tron
4. Anarchia czasów saskich
5. Próby reform w Rzeczpospolitej

Historia Polski (1697–1763), Polska w czasach saskich, czasy saskie – w I połowie XVIII 
w. Rzeczpospolita przeżywała okres poważnego kryzysu politycznego. Były to czasy, kiedy 
w Polsce rządzili królowie z saskiej dynastii Wettynów, August II (1697–1733) i August III 
(1733–1763).
Próby reform w okresie saskim
Stanisław Konarski – ksiądz z zakonu pijarów, pisarz i poeta.
– dzieło “O skutecznym rad sposobie” (postulaty: likwidacja liberum veto, usprawnienie 
władz)
– postulat moralnej odnowy szlachty (posłuszeństwo i cnota zamiast pychy i pijaństwa)
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– postulaty reformy oświaty (praktyczne treści, język narodowy i nauki przyrodnicze)
– 1740 zał. Collegium Nobilium w Warszawie (nowoczesna uczelnia dla synów magnaterii i 
bogatej szlachty, prowadzona przez zakon pijarów: wychowanie przyszłej polskiej elity)
Stanisław Leszczyński – król polski w latach 1705-09 i 1733-36.
– dzieło “Głos wolny wolność ubezpieczający” (postulaty: wolność osobista i 
oczynszowanie chłopów, poprawa sytuacji mieszczan, usprawnienie władzy centralnej przez 
ograniczenie liberum veto, wzmocnienie armii)

https://www.youtube.com/watch?v=gK9WKAqvVtg

https://epodreczniki.pl/a/czasy-saskie---rzeczpospolita-wettynow/DbK4ir44w



Sprawdzian wiadomości  

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

                                                                                 imię i nazwisko

1. Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Do stanu trzeciego we Francji należeli...

a. duchowni
b. szlachta
c. mieszczanie
d. mieszczanie i chłopi.

2. Połącz terminy z prawidłowymi wyjaśnieniami. Jedno wyjaśnienie dodane jest 
niepotrzebne.

…..............................................................................................- Bastylia
…......................................................................................- Stany Generalne
…............................................................................................- burżuazja

    a. grupa zamożnych i wykształconych mieszkańców francuskich
    b. paryska twierdza służąca za więzienie, na którą atak zapoczątkował rewolucję we 
Francji

c. zgromadzenie złożone z przedstawicieli społeczeństwa francuskiego
d. stan zwolniony z podatków.

3. Wymień 2 przyczyny rewolucji we Francji.
- …..................................................................................................................

-......................................................................................................................

4. Zdecyduj czy zdania są prawdziwe czy fałszywe.

Ludzie rodzą się wolni oraz równi z punktu widzenia prawa    P/ F

Nikt nie może wykonywać władzy, która nie pochodziłaby wyraźnie od króla P/F

                                                                  

  Prawami naturalnymi są wolność, własność bezpieczeństwo  P/F


