
Temat: Przyczyny i początek rewolucji francuskiej /książka str 166-168 
 

(Przeczytaj) 

Przypomnienie- charakterystyka Francji w XVIII w 

Jak pamiętacie z poprzednich lekcji Francja była monarchią absolutną tj. rządził tam król bez 

pomocy parlamentu. Duchowieństwo i szlachta w większości byli zwolnieni z płacenia podatków. 

Wysokie podatki na utrzymanie państwa płacił stan 3 tj. mieszczaństwo i chłopi chociaż nie mieli 

udziału w rządzeniu państwem (tak jak społeczeństwo w Anglii) a  stanowili jego 95%. 

 

(Wpisz do zeszytu notatkę) 

1. Przyczyny wybuchu rewolucji we Francji 

a).  Stan 3 chce opodatkowania szlachty i duchowieństwa 

b). Burżuazja (bogaci mieszczanie) chcą udziału w rządach, sprawowania urzędów 

2. 1789r.- Król Ludwik XVI zwołuje STANY GENERALNE- (parlament nie zwoływany od 

175 lat) aby uzyskać zgodę szlachty i duchownych na podatki 

a) szlachta- prawie 300 przedstawicieli 

b) duchowni- prawie 300 przedstawicieli 

c). stan 3- 600 przedstawicieli 

   (Przeczytaj str 167-8 z podręcznika i wykreśl złą odpowiedź, zapisz poprawny tekst) 

3. Dlaczego stan 3 chciał obradować wspólnie? 

 Każdy delegat miał 1 głos/2 głosy, gdyby stany obradowały wspólnie stan 1/3 miałby większość 

głosów. Gdy pomysł odrzucono stan 3 ogłosił się jedynym parlamentem tj. ZGROMADZENIEM 

NARODOWYM i obiecał sobie uchwalić karę śmierci dla króla/konstytucję. 

4. 14.07.1789r.- Zburzenie Bastylii 

Ludność Paryża zdecydowała się poprzeć/ nie popierać stan/u 3 i zdobyła więzienie tj. Bastylię aby 

zdobyć tam broń/jedzenie. Bastylia była symbolem absolutyzmu/demokracji. Tak wybuchła 

rewolucja która zniosła absolutyzm. 

 

Temat: Zniesienie absolutyzmu-Deklaracja praw.... /książka str 169-170 
         

(Wpisz do zeszytu notatkę) 

Nowe prawa znoszące absolutyzm uchwalone przez ZGROMADZENIE NARODOWE to: 
a). opodatkowanie szlachty i duchowieństwa 

b). 26.08.1789r.- Deklaracja praw człowieka i obywatela i 

(Przeczytaj tekst źródłowy i rozdział ze str 170 i uzupełnij luki, wpisz tekst do zeszytu) 

                 prawa przyznane człowiekowi: 
– wszyscy ludzie są wolni i …............................ 

– wolność słowa , pisma i …..................... 

– źródłem władzy jest naród a nie …................... 

– wolność to nie czynienie tego co …................. drugiemu 

– wolność przekonań byle nie zakłócać …..................... publicznego 

 

(Podsumowanie- odpowiedz na podstawie lekcji) 

1. Komu Zgromadzenie Narodowe zawdzięczało przetrwanie? 

2. Czyja władza została ograniczona przez to zgromadzenie? 

3. Podaj nazwę dokumentu który ograniczał władzę króla? 

 


