
Republika Francuska 

( str. 190-193) 

Witam! 

Na dzisiejsze lekcji pozostaniemy w XVIII – wiecznej Francji. 

Wiecie już, że w wyniku rewolucji francuskiej, która wybuchła 14 lipca 1789r. 

obalono rządy absolutne. We Francji uchwalono konstytucję i przekształcono ją w 

monarchię konstytucyjną – 1791r. (król stał na czele państwa, ale nie miał władzy 

absolutnej. Król Ludwik XVI, bo o nim mowa, był ograniczony przepisami konstytucji, 

musiał się do niej stosować). 

Pewnie mu to nie odpowiadało, jak sądzicie? 

Na mocy Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela oraz konstytucji szlachta i 

duchowieństwo utraciły swoje przywileje, wszyscy ludzie stali się równi wobec prawa, 

zdobyli wpływ na rządy w państwie, zyskali również wolność osobistą i religijną. 

Tyle na wstępie☺ 

No cóż, niby wszystko w porządku, ale nie do końca? 

Wyobraźcie sobie, że francuscy rewolucjoniści nowe idee, te wolnościowe, chcieli 

rozpowszechnić w Europie. A to nie podobało się poznanym m.in. przez Was monarchiom 

absolutnym. Kojarzycie lekcję o monarchii absolutnej, jakie państwa do nich należały? 

Przypomnij sobie!  

To doprowadziło Francję do wojen z państwami europejskimi. Nie chciały one w 

swoich krajach rewolucji (królowie bali się o swoją władzę; grupy uprzywilejowane nie 

chciały stracić swoich przywilejów), takiego przewrotu, jaki spotkał Francję. 

No i się zaczęło… ,mało tego, król Francji straci GŁOWĘ, a 

Francja stanie się republiką. 

 

Ale o tym w filmiku. Zapraszam! 

https://www.youtube.com/watch?v=_WYw1V_kKd4 

No i czas na sprawdzenie Waszej wiedzy☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=_WYw1V_kKd4


1. Wykreśl z diagramu nazwę ustroju, który został wprowadzony we Francji po 

zniesieniu monarchii. Następnie zapisz hasło w odpowiedniej formie w 

poniższym zdaniu. 

K A N K O P O R E P U B L I K A N I N A N B 

 

W 1792 roku parlament zniósł monarchię we Francji i ustanowił 

…………………………………………. Odtąd pełnia władzy w państwie należała do 

parlamentu wybieranego przez naród. 

2. Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej. W tym celu wpisz 

w wyznaczone miejsca cyfry od 1 do 4 

……   zniesienie monarchii i ustanowienie republiki 

……   egzekucja króla Ludwika XVI 

……   wybuch rewolucji francuskiej 

……   śmierć Robespierrea 

3. Uzupełnij tabelę dotyczącą etapów rewolucji francuskiej. Wpisz w wyznaczone 

miejsca właściwe litery. 

Schyłek rządów Ludwika 
XVI 

Rządy jakobinów Rządy dyrektoriatu 

   

 

A powołanie Trybunału Rewolucyjnego  

B wybuch wojny Francji z Austrią i Prusami w 1792 

C uwięzienie Ludwika XVI 

D rozwiązanie Trybunału Rewolucyjnego  

E czas Wielkiego Terroru 

F zachowanie podstawowych zdobyczy rewolucji (m.in. równości wobec prawa) 

  

4. Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę ,,P” przy zdaniach 

prawdziwych, a ,,F” – przy fałszywych. 

P F Królowa Maria Antonina była szczególnie lubiana przez społeczeństwo 
francuskie. 

P F W 1793 roku rządy we Francji przejęło siłą radykalne stronnictwo 
jakobinów. 

P F Na początku 1793 roku Ludwika XVI uznano za zdrajcę narodu i wygnano 
z kraju. 

P F Po przegranej wojsk francuskich na froncie w 1792 r. wzrosło 
niezadowolenie ludu z rządów Ludwika XVI 

P F Po uchwaleniu republiki władzę wykonawczą sprawował Dyrektoriat 

 

Kochani, zadanie, które macie rozwiązać i do mnie wysłać, to 

Wasza notatka. Temat macie powyżej.  


