
Historia :klasa VI 
na tydzień : 27.04 2020

Praca domowa: 
Przepisz temat do zeszytu.
Pokoloruj flagę Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pamiętaj o odpowiedniej kolorystyce!

LEKCJA 3
 Temat:Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki

W Ameryce Północnej najwięcej koloni mieli Anglicy. 
Wielka Brytania traktowała kolonie jako źródło surowców 
nie pozwalał im na rozwój gospodarczy.
Ustawa stemplowa i powierzenie monopolu Kompanii 
Wschodnioindyjskiej na handel herbatą z koloniami były 
przyczynami konfliktu zbrojnego. W roku 1774 powstał 
Kongres Kontynentalny do którego przystąpiło 12 

kolonii .W rok później powstaje armia. 4 lipca 1776 ogłoszono Deklaracje 
Niepodległości i powstanie Stanów Zjednoczonych. Wojna z Wielką Brytanią 
zakończył pokój w Paryżu w 1783 roku. Wielka Brytania uznaje niepodległość 
Stanów Zjednoczonych.
W roku 1787 zostaje uchwalona konstytucja.

  



LEKCJA 4
 Temat: Wielka Rewolucja Francuska

Praca domowa:
Zapoznaj się z treścią notatki.
Przepisz temat do zeszytu i 4 punkty. Odszukaj w notatce wyjaśnienie terminy „republika” i tez go 
przepisz. 

1. Przyczyny rewolucji we Francji
- konflikt kleru wyższego i niższego (duchowieństwo niższe musiało utrzymywać kler 
wyższy)
- konflikt szlachty dworskiej, prowincjonalnej i urzędniczej ( dworska miała duży wpływ na 
losy państwa, prowincjonalna nie miała udziału we władzy, a urzędnicza obejmowała niższe 
urzędy w państwie i co ważne, nie była to tak naprawdę szlachta, tylko mieszczanie, co nie 
podobało się reszcie szlachty)
- konflikty w mieszczaństwie i w chłopach
- kryzys finansowy państwa (przez króla Ludwika XIV
- brak działań podczas panowania Ludwika XV i XVI
- merkantylizm

2. Wybuch rewolucji -zdobycie Bastylii
- 5 maja 1789 - zwołanie Stanów Generalnych w Wersalu przez Ludwika XVI. (Stany 
Generalne to zwołanie trzech stanów w celu ustanowienia podatków, co najbardziej nie 
podobało się szlachcie i duchowieństwu)
- 17 czerwca 1789 - pierwszy etap rewolucji.
- 14 lipca 1789 - drugi etap rewolucji; zdobycie twierdzy w Bastylii

3. Powstanie monarchii konstytucyjnej
14 września 1791 roku Zgromadzenie Narodowe uchwaliło konstytucję opartą na Deklaracji 
Praw Człowieka i Obywatela, zgodnie z którą:

- zniesiony został podział na stany (wprowadzono cenzus majątkowy - podział na kategorie 
obywateli w zależności od statusu majątkowego),
- ustanowieniem prawa miał się zajmować ogólnonarodowy parlament,
- król przestał być władcą absolutnym, odebrano mu prawo wypowiadania wojny i zawierania 
pokoju.
Francja stała się monarchią konstytucyjną.

4. Proce i ścięcie króla Ludwika XVI

Republika- rzecz publiczna - państwo rządzone przez władze przedstawicielskie wybierane 
przez obywateli.

Król został uznany za zdrajcę i skazany na śmierć. Ścięto go na gilotynie 21 stycznia 1793 roku. 
Podobny los spotkał jego żonę Marię Antoninę i wiele innych osób z królewskiego dworu

Link do tematu:
https://www.youtube.com/watch?v=ed3ncsgZJ7U 

https://opracowania.pl/slowniki/slownik-geograficzny/89962-republika
https://www.youtube.com/watch?v=ed3ncsgZJ7U

