
Temat: Francja republiką- 1792r./str 172-178 
 
Powtórzenie (przeczytaj) 
Niezadowolenie stanu 3 doprowadziło do zwołania we Francji Zgromadzenia 
Narodowego które uchwaliło Deklarację Praw Człowieka i Obywatela-
26.08.1789r. Zgromadzenie postawiło sobie za cel uchwalenie konstytucji i 
przekształcenie Francji w monarchię konstytucyjną. Czy to się udało?- 
dowiemy się dzisiaj. 
 
Wpisz/wklej notatkę do zeszytu. Przeczytaj podręcznik str 172-178 i  
zobacz film. Następnie uzupełnij luki w notatce. 
 
 Link:  https://www.youtube.com/watch?v=ed3ncsgZJ7 (Rewolucja Francuska) 
 

1. 1791r- Zgromadzenie Narodowe uchwala I w Europie konstytucję- 
Francja staje się monarchią ograniczoną. 

Tak jak w USA wprowadzono trójpodział władzy: 
    a). ….................. - władza wykonawcza 
    b). ….......................- władza prawodawcza 
    c). sądy – władza …................................... 
Prawa wyborcze uzyskali ….................. którzy płacili określone podatki. 
Uchwalono też przejęcie przez państwo majątków kościelnych- duchownym 
przyznano ….................. na utrzymanie.(1790r) 

2. Zdrada króla-1792r. 
Król oficjalnie popierał rewolucję ale skrycie zaplanował (nieudaną) ucieczkę 
do Austrii -skąd pochodziła królowa. 
Króla oskarżono o zdradę i skazano na …................., Francja została 
republiką, Austrii wypowiedziano wojnę. 
 

3. Walka Francji z wrogami republiki-1793r 
 
Kto był 
wrogiem 
republiki? 

Sąsiedzi Francji 
 
(WROGOWIE ZEWNĘTRZNI) 

Księża,arystokracja, 
podejrzani o wrogość 
(WROGOWIE WEWNĘTRZNI) 

Jak ich 
pokonano? 

Koalicja państw europejskich 
mi: Austria, P…............. , 
H......................,A............wystą
piła wspólnie aby stłumić 
rewolucję w obawie przed jej 
rozprzestrzenianiem się. 
By ratować republikę 
dokonano …............. poboru do 
wojska. 

Wielki terror- 
to czasy (1793-1794), kiedy to 
wszyscy wrogowie 
republiki byli gilotynowali 
decyzją trybunału …............. . 
Terror wprowadzili obrońcy 
republiki tzw jakobini na czele 
z Maksymilianem …......... . 

 
 
 
Temat: Co zmieniła rewolucja francuska? 
 



Przeanalizuj schemat poniżej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wpisz do zeszytu w prawidłowej kolejności. 
 
  1.Kalendarium-rewolucja francuska 
 

–  …..... zwołanie parlamentu Francji po 175 latach 
–  …..... uchwalenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela 
–  …1...... niezadowolenie stanu 3 
–  …..... Francja republiką 1792 
–  …...... Francja monarchią ograniczoną (konstytucja)1791 
–  …..6.......wojna z wrogami republiki i wielki terror 

 
Pooglądaj poniższe obrazki – zdobycze rewolucji. Dobierz podpisy(2 
obrazki przedstawiają negatywne skutki). Zapisz w zeszycie. 
 
2. Zdobycze rewolucji 
Przykład: a- udział społeczeństwa w rządach 
 
Podpisy do obrazków: wolność słowa, równość, uchwalenie konstytucji, 
wolność osobista, rozdział władzy, przekonanie iż władza pochodzi od narodu a 
nie od króla,śmierć niewinnych ludzi, udział społeczeństwa w rządach,wojny 
Francji z Europą 
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 ZADANIE- projekt 
 
Wykonaj plakat – „ZDOBYCZE REWOLUCJI FRANCUSKIEJ”. Ujmij 
własne ilustracje, podpisz je. Zrób zdjęcie i wyślij  na maila: 
joanna.katowice@vp.pl do dnia 17 kwietnia. 


