Historia :klasa VI
na tydzień : 04.05 2020

Praca domowa:
Przepisz temat do zeszytu i 3 punkty- (tylko pogrubioną drukiem). Zapoznaj się uważnie z
treścią 2 tematu. W przyszłym tygodniu będzie sprawdzian ! Wszystkie informacje
potrzebne do sprawdzianu znajdziesz pod tematem powtórzeniowym.

LEKCJA
Temat:Francja republiką
1. Ustanowienie republiki we Francji
1. Obalenie monarchii
a. w 1972 r. Francja znalazła się w stanie wojny z Francją, Austrią i Prusami
b. we wrześniu 1792 r. parlament francuski zniósł monarchię i ustanowił republikę
c. w styczniu 1793 r. Ludwik XVI został ścięty na gilotynie
2. Terror jakobinów
a. sytuacja republiki francuskiej po ścięciu Ludwika XVI pogorszyła się
– do wojny z Francją przystąpiły nowe państwa
– w kraju zapanowały drożyzna i głód
b. w zagrożonej Francji w 1793 r, władzę przejęli jakobini
– przywódcą jakobinów był Maksymilian Robespierre
– jakobini powołali specjalny sąd – Trybunał Rewolucyjny
– Trybunał Rewolucyjny skazał na śmierć na gilotynie ponad 30 tys. osób
– okres rządów jakobinów nazywany jest Wielkim Terrorem
3. Rządy dyrektoriatu
a. krwawe rządy jakobinów zostały obalone w lipcu 1794 r.
przywódcy jakobinów wraz z Robespierre'em zostali skazani na śmierć
b. w 1795 r. została uchwalona nowa konstytucja
– władzę wykonawczą sprawował pięcioosobowy dyrektoriat
– prawo głosowania przysługiwało wszystkim obywatelom płacącym podatek
– prawo do piastowania urzędów mieli tylko zamożni
– została zachowana większość praw
– konstytucja z 1794 r. umocniła pozycję polityczną burżuazji

LEKCJA
Temat: Lekcja powtórzeniowa
1. Zasadę trójpodziału władzy sformułował i opisał w epoce nazywanej
oświeceniem, francuski filozof Charles Monteskiusz. Polegała ona na wyodrębnieniu
trzech władz: ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej. Państwo, które jako
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pierwsze wprowadziło ją w życie, to Stany Zjednoczone, było to w wieku XVIII.
Podział społeczeństwa na stany:
I duchowieństwo
II szlachta
III chłopi, mieszczanie (burżuazja),
Ważne terminy:

- Bastylia (fr. la Bastille) – zamek wybudowany pod Paryżem, w latach 1370–1383, jako
część jego umocnień, w celu obrony bramy Św. Antoniego. Słowo la bastille w wolnym
tłumaczeniu oznacza każdy zamek tuż za rogatkami miasta i jest mniej więcej
odpowiednikiem polskiego słowa barbakan.
- Stany Generalne - dawny parlament francuski, będący zgromadzeniem przedstawicieli
trzech stanów: duchowieństwa, szlachty i mieszczaństwa (później tzw. stan trzeci); Stany
Generalne zostały zwołane po raz pierwszy przez Filipa IV w 1302 r. w celu pozyskania
poparcia w toczonym przez niego sporze z papieżem Bonifacym VIII; kompetencje Stanów
Generalnych były niewielkie - w zasadzie był to organ doradczy, posiadający prawo
ustanawiania podatków nadzwyczajnych; królowie Francji w okresie absolutyzmu
zaniechali ich zwoływania - przerwa w ich działalności trwała od 1614 do 1789 r., kiedy to
zostały zwołane przez Ludwika XVI, zmuszonego do tej decyzji katastrofalnym stanem
finansów państwa.
- Burżuazja (z fr. bourgeoisie „mieszczaństwo”) – pierwotnie synonim mieszczaństwa,
następnie ogółu przedsiębiorców i osób zamożnych. Od końca XV wieku jest to określenie
górnych, zamożnych warstw mieszczaństwa, odróżniających się od szlachty, a także ludu
żyjącego z pracy swoich rąk.
4. Przyczyny Wielkiej Rewolucji Francuskiej
- nieudolna polityka Ludwika XV, a potem Ludwika XVI
- kryzys gospodarczy i głód
- wzrost podatków, które obciążały stan trzeci (96% ludności), gdyż stan pierwszy i
trzeci były nieopodatkowane
- stan trzeci oskarżył dwór o nadmierne wydatki (Wersal-rezydencja królewska)
- myśli rewolucyjne wśród ludności, które pojawiły się we wszystkich krajach (np. w
Polsce wybuchło w 1794 powstanie Kościuszkowskie)
- bankructwo państwa.
5. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela uchwalona 26 sierpnia 1789 r. przez
Konstytuantę. Stworzona przez rewolucję francuską, wywodziła się z filozoficznych i
politycznych nurtów Oświecenia (Rousseau, Wolter, Diderot). Deklaracja zawierała między
innymi prawa:
* wolność słowa i wyznania
* równość wobec prawa
* suwerenność narodu francuskiego
* nienaruszalność praw własności
* trójpodział władzy w kraju
Pełna treść Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela:
Art. I. Ludzie rodzą się i pozostają wolnymi i równymi w prawach. Podstawą różnic

społecznych może być tylko wzgląd na pożytek ogółu.
Art. II. Celem wszelkiego zrzeszenia politycznego jest utrzymanie przyrodzonych i
niezbywalnych praw człowieka. Prawa te to: wolność, własność, bezpieczeństwo i
opór przeciw uciskowi.
Art. III. Źródło wszelkiej władzy zasadniczo tkwi w narodzie. Żadne ciało, żadna
jednostka nie może sprawować władzy, która by wyraźnie od narodu nie pochodziła.
Art.IV. Wolność polega na tym, że wolno każdemu czynić wszystko, co tylko nie jest
ze szkodą drugiego, korzystanie zatem z przyrodzonych praw każdego człowieka nie
napotyka innych granic, jak te, które zapewniają korzystanie z tych samych praw
innych członków społeczeństwa. Granice te mogą być zakreślone tylko drogą ustawy.
Art. V. Ustawa ma prawo zakazywać tylko tego, co jest szkodliwe dla społeczeństwa.
To, czego ustawa nie zakazuje, nie może być wzbronione i nikt nie może być
zmuszonym do czynienia tego, czego ustawa nie nakazuje.
Art. VI. Ustawa jest wyrazem woli ogółu. Wszyscy obywatele mają prawo
współdziałać osobiście lub przez swych przedstawicieli w tworzeniu ustaw. Prawo
musi być jednakie dla wszystkich zarówno gdy chroni, jak też gdy karze. Wszyscy
obywatele są równi w jego obliczu, wszyscy w równej mierze mają dostęp do
wszystkich dostojeństw, stanowisk i urzędów publicznych, wedle swego uzdolnienia i
bez żadnych innych preferencji, prócz ich osobistych zasług i zdolności.
Art. VII. Nikt nie może być oskarżonym, aresztowanym ani więzionym, poza
wypadkami określonymi ściśle przez ustawę i z zachowaniem form przez nią
przepisanych. Ktokolwiek będzie zabiegał o wydanie zarządzeń samowolnych, sam
je wydawał, wykonywał lub ich wykonanie nakazywał, winien być karany; każdy
jednak obywatel, wezwany czy ujęty w imię prawa obowiązany jest do
natychmiastowego posłuszeństwa i staje się winnym w razie oporu.
Art. VIII. Ustawa winna przepisywać jedynie kary ściśle i oczywiście konieczne, nikt
też nie może być karany inaczej, jak na mocy ustawy uchwalonej i publicznie w
sposób ustawą przepisany przed popełnieniem przestępstwa ogłoszonej.
Art. IX. Ponieważ każdy aż do orzeczenia jego winy uważanym być musi za
niewinnego, przeto, o ile zachodzi konieczność uwięzienia go, wszelkie środki, nie
będące nieodzownymi do zabezpieczenia jego osoby, muszą być surowo ustawą
wzbronione.
Art. X. Nikt nie powinien być niepokojony z powodu swych przekonań, nawet
religijnych, byleby tylko ich objawianie nie zakłócało ustawą zakreślonego porządku
publicznego.
Art. XI. Wolna wymiana myśli i poglądów jest jednym z najcenniejszych praw
człowieka; każdemu obywatelowi zatem wolno przemawiać, pisać i drukować
swobodnie z zastrzeżeniem, że za nadużycie tej wolności odpowiadać będzie w
wypadkach, przewidzianych przez ustawę.

Art. XII. Zabezpieczenie praw człowieka i obywatela stwarza potrzebę władzy
publicznej (aparatu przymusu), władza ta zatem jest ustanowioną ku pożytkowi
ogółu, nie zaś dla korzyści osobistej tych, którym została powierzona.
Art. XIII. Celem utrzymania władzy publicznej i ponoszenia wydatków na
administrację niezbędnym jest podatek powszechny; musi być on równo rozdzielony
między wszystkich obywateli w miarę ich środków.
Art. XIV. Wszyscy obywatele mają prawo bezpośrednio lub przez swych
przedstawicieli stwierdzać zachodzącą potrzebę podatku powszechnego, swobodnie
zezwalać nań, jako też określać jego wysokość, wymiar, sposób ściągania oraz czas
trwania.
Art. XV. Społeczeństwo ma prawo żądać od każdego urzędnika publicznego
zdawania sprawy z jego czynności urzędowych.
Art. XVI. Społeczeństwo, w którym rękojmie praw człowieka nie są zabezpieczone
ani podział władzy nie jest ustalony, nie ma konstytucji.
Art. XVII. Ponieważ własność jest prawem nietykalnym i świętym, przeto nikt jej
pozbawionym być nie może, wyjąwszy wypadki, gdy potrzeba ogółu, zgodnie z
ustawą stwierdzona, niewątpliwie tego wymaga, a i to tylko pod warunkiem
sprawiedliwego i uprzedniego odszkodowania.

