
Wesołych Świąt!!! Pozdrowionka dla 6a :) 

 

KLASA 6a 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

T: Pierwszy rozbiór Polski 

Cel: będę potrafił (a) wymienić najważniejsze wydarzenia w okresie panowania Stanisława 

Augusta Poniatowskiego. 

1. Początek panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego: 

- w 1764 roku królem Polski zostaje Stanisław August Poniatowski – ostatni król Polski, 

- na początku swoich rządów przeprowadził on reformę finansów, ujednolicił system miar i 

wag, założył Szkołę Rycerską, 

- reformy przeprowadzone przez Poniatowskiego zaniepokoiły Rosję, która doprowadziła do 

uchwalenia w Polsce praw kardynalnych. Dotyczyły one między innymi: nienaruszalności 

zasady liberum veto, wolnej elekcji. W praktyce oznaczało to zahamowanie w Polsce 

wszelkich reform. 

- w 1768 roku szlachta zawiązała konfederację barską, która była wymierzona przeciwko 

Rosji i królowi. Doszło do bitew i potyczek, które zakończyły się klęską Polski. 

- w 1772 roku dochodzi do I rozbioru Polski. Udział w nim bierze Rosja ( zabrała ziemie 

białoruskie nad górną Dźwiną i Dnieprem), Prusy (zajęły Pomorze Gdańskie i Warmię bez 

Gdańska i Torunia), Austria ( zagarnęła południową Małopolskę), 

- postanowienia rozbiorowe zatwierdził sejm Rzeczpospolitej 

(Polacy byli zastraszenie przez Rosję),  

-w Polsce władzę objęła Rada Nieustająca, złożona ze zwolenników Rosji. 

 -ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

*  Stanisław August Poniatowski został królem Polski z inicjatywy carycy Katarzyny II. 

Poznali się oni wtedy, gdy Stanisław Poniatowski był ambasadorem Polski w Petersburgu. 

Mieli oni romans. Katarzyna myślała, że Poniatowski będzie marionetką w jej rękach i będzie 

robił to co ona chce. Dlatego zależało jej by został królem Polski. 

* Stanisław August Poniatowski został królem Polski, gdy miał 32 lata. Był człowiekiem 

bardzo wykształconym, znal kilka języków. 

* Rozbiór Polski był planowany już wcześniej przez króla Prus był to tzw. Traktat trzech 

czarnych orłów. Wszystkie te państwa w godle miały orła. 

* Stanisław Poniatowski miał ośmioro rodzeństwa, podróżował po Europie, imię August, 

które przyjął na koronacji nawiązywało do tradycji rzymskiej. Koronacja Poniatowskiego 

odbyła się 25 listopada, abdykował  ( czyli zrezygnował z tronu) też 25 listopada. W tym dniu 

są imieniny Katarzyny:) 

-proszę obejrzeć filmy: 

Pierwszy rozbiór Polski – 1772 roku  

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

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


 

 

 

 


