
 

Tym razem dwie lekcje, bo po świętach załapaliście się na jeszcze jedną:) Wiem, że się 

cieszycie:) Wesołych świąt!!! 

KLASA 6b 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

T: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów. 

Cel: będę znał(a): przedstawicieli Wettinów na polskim tronie,. 

1. Czasy saskie w Polsce: 

- okres rządów Wettinów w Polsce był nazwany czasami saskimi, władcy ci pochodzili z 

Saksonii, 

-Rzeczpospolita z Saksonią zostały połączone unią personalną, 

- przedstawicielami dynastii Wettinów w Polsce był: August II Mocny, August III, 

-z panowaniem Wettinów związane jest powiedzenie: „za króla Sasa, jedz, pij i popuszczaj 

pasa”, 

-ubożały miasta, chłopi żyli w nędzy, a szlachta oddawała się pijaństwu i obżarstwu, 

-w 1717 roku doszło do sejmu niemego (nazwa pochodzi stąd, że w obawie przed zerwaniem 

obrad nie zezwolono posłom i senatorom – poza wyznaczonymi osobami – na zabieranie 

głosu) 

-założono bibliotekę w Warszawie, 

-powstało Collegium Nobilium ( była to jedna z najbardziej nowoczesnych szkól w 

Rzeczpospolitej), 

-odbudowano sieć szkół przy parafialnych, 

-powstały banki i manufaktury,  

-zamiast tolerancji religijnej był fanatyzm religijny, 

- w czasach saskich rządził także król pochodzący z Polski - Stanisław Leszczyński, który 

walczył o tron z Augustem III. 

-ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

*za czasów Augusta II Mocnego ustanowiono Order Orła Białego – najstarsze i najwyższe 

odznaczenie w Rzeczpospolitej. 

*August II Mocny – jako król Polski przyjął katolicyzm, zmarł w  wyniku gangreny – zranił 

się wchodząc do karety, odznaczał się ogromną siłą, podobno łamał podkowy. 

*August III – ufundował stypendia dla młodych ludzi. 

*Stanisław Leszczyński  - córka jego była królową Francji – Maria – żona Ludwika XV, mógł 

ją odwiedzać tylko jeden raz w roku. W wieku 18 lat został posłem na sejm, został królem 

Polski z inicjatywy Szwecji, chciała abdykować, groził mu zamach, (sprawców złapano, byli 

oni powiązani z Wettinami, kazał ich ułaskawić). Po opuszczeniu Polski został władcą 

Lotaryngii (tereny przy granicy Niemiec i Francji), poddani bardzo go lubili. Założył im plac 

zabaw, zorganizował magazyn obfitości ( w czasie urodzaju gromadzono zboże, które 

sprzedawano piekarzom po umiarkowanych cenach w okresie nieurodzaju), wspomagał 



biednych. Zmarł na skutek poparzeń. Odkładał fajkę w pobliżu kominka i zapalił się mu 

szlafrok. Nie było nikogo w pobliżu by mu pomóc. Poddani, gdy dowiedzieli się, że ich 

władca umiera gromadzili się przed pałacem. Gdy dowiedział się o tym Stanisław 

Leszczyński kazał im rozdać chleb i pieniądze dla biednych. 

- na YouTubie proszę zobaczyć film: 

Rzeczpospolita pod rządami Wettinów – lekcja historii pod ostrym kątem -klasa 6 

https://www.youtube.com/watch?v=pf-9vpQyxic 

-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. 

https://www.youtube.com/watch?v=pf-9vpQyxic


* 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 

 

    Pozdrawiam Jola Głodowska. 

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

