
Kl VI historia

Temat: Podsumowanie działu VI

                         Notatka do przeczytania 

1.Rewolucja francuska obaliła monarchię we Francji pod hasłem - wolność, równość i
braterstwo, odparła też interwencji wrogiej wobec niej Europy. Zaczęła się nowa 
epoka, okupiona ogromem ludzkiej krwi i cierpienia.

2.Wielka Rewolucja Francuska tereny Francji objęła w latach 1789-1795. Oprócz
Francji dotknęła ona pośrednio wiele sąsiednich państw. Rewolucja doprowadziła do 
likwidacji  ustroju stanowego oraz spowodowała upadek monarchii absolutnej.

3. W 1787r. Ludwik XVI zwołał Zgromadzenie Notablów, składające się z 
przedstawicieli szlachty i kleru, w celu wprowadzenia nowych podatków dla 
ratowania gospodarki Francji. Zgromadzenie odmówiło jednak podjęcia uchwały i 
zażądało zwołania Stanów Generalnych. 

4. Obrady rozpoczęły się w maju 1786 r. Jednak już 17 czerwca delegaci stanu 
trzeciego ogłosili się Zgromadzeniem Narodowym, czyli przedstawicielstwem całego 
narodu. Za swój podstawowy cel Zgromadzenie uznało opracowanie konstytucji. 
Początkowo król nie chciał uznać Zgromadzenia Narodowego, jednak później 
pozornie pogodził się z istnieniem tej instytucji, aby po kryjomu gromadzić wojska. 
Jednak próba rozpędzenia Zgromadzenia siłą nie powiodła się, gdyż po jego stronie 
stanęła ludność Paryża, która 14 lipca 1789r. zdobyła Bastylię, symbol 
absolutyzmu i tyranii. Data ta stała się początkiem rewolucji.

5.  Wrzesień 1791 r. konstytucja ustanowiła kompromisowy ustrój monarchii 
parlamentarnej. Uprawnienia króla obejmowały władzę nad armią, powoływanie i 
odwoływanie ministrów, prawo weta oraz kierowanie polityką zagraniczną. 
Podstawowe prawa wyborcze otrzymał każdy mężczyzna, który skończył 25 lat i 
płacił podatki. Konstytucja potwierdzała zniesienie przywilejów stanowych, ale 
wprowadzała przywileje wyborcze dla najzamożniejszych - elektorów. Przyczyną 
krótkiego żywota konstytucji było: zbyt mały prestiż króla; wojna wypowiedziana 
przez Francję Austrii. Do wojny parli żyrondyści, jedno z ugrupowań rewolucyjnych, 
licząc, że zwycięska wojna umocni rewolucję. Pomysł poparł też król - licząc na 
klęskę Francji i odrodzenie monarchii.

6 . Po przekształceniu Zgromadzenia Prawodawczego w Konwent Narodowy 
ogłoszono w dniu 22 września 1792r.,że Francja stała się republiką.

 7. Niedługo później oskarżono króla o zdradę i skazano go na karę śmierci. 
Wkrótce podobny los spotkał królową Marię Antoninę, co stało się jednym z 
powodów powstania koalicji państw europejskich zwróconej przeciw rewolucyjnej 



Francji.

8. Terror jakobiński
W maju 1793 r. władzę we Francji przyjęli jakobini, którzy w okresie swojej 
dyktatury stosowali terror jako środek nadzwyczajny. Chociaż ich rządy trwały 
niespełna 14 miesięcy, działalność jakobinów przyniosła oczekiwane skutki, jednak 
wielkim kosztem - terror rewolucyjny pochłonął około 40 tysięcy ofiar.

9 Podczas rewolucji we Francji został wydany dokument zwany Deklaracją 
Praw Człowieka i Obywatela, który zawierał zasady obowiązujące przy 
uchwaleniu nowych praw i konstytucji 

10. 1795-1799 po śmierci Robespierre’a rządy we Francji sprawuje dyrektoriat (na mocy 
nowej konstytucji): Francja „republiką posiadaczy”, kontrasty społeczne (skrajna biedota i 
bogata burżuazja);

1795 – próba zamachu stanu stłumiona przez genialnego Korsykanina, Napoleona 

Bonapartego

1799 Napoleon obala przekupny i nieudolny dyrektoriat, mianując się konsulem; koniec 

rewolucji

 11. 1799-1804 konsulat Napoleona:

- zwycięstwo w wojnie z Austrią

- zawarcie pokoju z Anglią

- dbanie o finanse państwa – zatrudnienie odpowiednich ekonomistów: nowa waluta, 

oparty na srebrze frank, zatrzymanie inflacji

- rozwój przemysłu i handlu

- wzrost zarobków społeczeństwa

- podpisania konkordatu: umowy z papieżem – katolicy zyskali swobodę, Watykan 

pogodził się z zabraniem podczas rewolucji dóbr Kościoła

- przywrócenie niedziel, następnie kalendarza gregoriańskiego

- reforma szkolnictwa: 

12. 1804 Kodeks Napoleona – zbiór praw cywilnych (osobistych, rodzinnych, 

majątkowych) obywateli: zniesienie przywilejów stanowych, równość obywateli wobec 

prawa, wolność osobista, myśli, wyznania, wyboru zawodu, dopuszczenie rozwodów 

(sprzeciw papieża, 1809 Napoleon rozwiązuje Państwo Kościelne i przetrzymuje papieża 

we francuskich pałacach); był wzorem dla innych kodeksów prawa w XIX wieku

 13. 1804 Napoleon koronuje się na cesarza Francuzów

 14. 1803-1815 wojny napoleońskie:

- polityka podbojów Napoleona, sam wywoływał wojny, pragnął dominacji w całej Europie



- największy wróg – Anglia: 1805 flota francusko-hiszpańska ponosi klęskę pod 

Trafalgarem – uniemożliwienie ataku na Wielką Brytanię

- 1805 zwycięstwo Bonapartego bitwie trzech cesarzy (Francja, Austria, Rosja) pod 

Austerlitz; grudzień 1805 – Austria podpisuje pokój z Francją

- 1806 – Prusy wypowiadają wojnę Francji: październik 1806 pokonanie wojsk pruskich 

pod Jeną i Auerstedt

- 1806 narzucenie Europie blokady kontynentalnej – uderzyłaby w interesy Wielkiej 

Brytanii; na blokadę nie wyraziła zgody Rosja

– jesień 1806 wojska Napoleona ruszyły na wschód Europy

   Powstanie i ustrój Księstwa Warszawskiego

1. Okoliczności powstania Księstwa Warszawskiego
a. zwycięstwo wojsk Napoleona nad armią pruską pod Jeną i Auerstedt (1806 r.) i
– zajęcie Prus
– wybuch powstania w Wielkopolsce i utworzenie władz polskich oraz polskiego 
wojska – Józef Wybicki i Jan Henryk Dąbrowski
b. zwycięstwo wojsk napoleońskich w wojnie z Rosją pod Iławą Pruską i pod 
Frydlandem (1807 r.)
c. pokój tylżycki – 1807 r. – decyzja o utworzeniu Księstwa Warszawskiego z 
ziem drugiego i trzeciego zaboru pruskiego
2. Ustrój Księstwa Warszawskiego
a. ustrój polityczny Księstwa regulowała Konstytucja oktrojowana (nadana) przez 
Napoleona w Dreźnie (1807 r.)
b. dekret grudniowy z 1807 r. – pozwalał chłopom na opuszczenie ziemi, 
c. Kodeks cywilny Napoleona (wprowadzony w Księstwie Warszawskim w 1808 r.)
– zniesienie poddaństwa chłopów
– nadanie mieszczaństwu prawa do nabywania ziemi i piastowania urzędów
3. Ustrój społeczny
a. zniesienie poddaństwa osobistego chłopów
b. wprowadzenie zasady równości wobec prawa wszystkich obywateli
c zachowanie nierówności stanowych
4. Ustrój polityczny

a. dziedzicznym władcą Księstwa Warszawskiego został Król Saksonii Fryderyk 
August I Wettyn Księstwo – Warszawskie zostało połączone z Saksonią unią 
personalną
b. władza ustawodawcza dwuizbowy parlament
– senat składający się z osiemnastu mianowanych przez władcę senatorów
– sejm składający się z 60 posłów wybieranych przez sejmiki szlacheckie oraz 40 
posłów plebejskich wybieranych przez zgromadzenia plebejskie
c. Rada Ministrów
d. Rada Stanu



5. Wojsko Księstwa Warszawskiego – liczyło ponad 30 tys. żołnierzy 
zorganizowanych w trzech dywizjach, ale ponad połowa z nich służyła poza 
granicami Księstwa (Legia Nadwiślańska oraz szwoleżerowie gwardii, którzy 
wsławili się w szarżą pod Somosierrą w Hiszpanii (1808r.)
6. Gospodarka
a. ożywienie gospodarcze spowodowane rozwojem handlu
b. na rozwój gospodarczy hamująco wpływały koszty utrzymania wojska polskiego 
i oddziałów francuskich stacjonujących w Księstwie oraz zadłużenie wobec Francji 
(tzw. sumy bajońskie)
7. Wojna z Austrią 1809 r.
a. bitwa pod Raszynem – 1809 r.
b. przeniesienie działań wojennych przez księcia Józefa Poniatowskiego na 
terytorium Galicji
c. pokój w Schönbrunn między Napoleonem a Austrią – na jego mocy terytorium 
Księstwa Warszawskiego zostało powiększone o ziemie trzeciego zaboru 
austriackiego

 Udział w wojnie z Rosją i upadek Księstwa Warszawskiego
1. Księstwo Warszawskie do wojny z Rosją w 1812r. Wystawiło 100 tys. żołnierzy 
– książę Józef Poniatowski dowodził polskim – V korpusem
2. Po klęsce i odwrocie Wielkiej Armii w lutym 1813 r. Księstwo Warszawskie 
znalazło się pod okupacją rosyjską
3. Oddziały polskie pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego wycofały 
się na zachód wraz z armią napoleońską – udział wojsk polskich w bitwie pod 
Lipskiem i śmierć księcia Józefa Poniatowskiego (1814 r.)

  Praca samodzielna w zeszycie ćwiczeń.


