
KLASA 6a 

LEKCJA ON-LINE -Poniedziałek 18.05.2020r, godz. 9.00 – 9.30 Microsoft Teams, proszę 

zabrać telefony komórkowe. 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

T: Rewolucja Francuska. 

Cel: będę znał (a) przyczyny i skutki rewolucji francuskiej. 

1. Społeczeństwo Francji przed rewolucją: 

-stan pierwszy – duchowieństwo, prawie nie płacili podatków, 

-stan drugi – szlachta, byli zwolnieni z większości podatków. 

-stan trzeci – mieszczanie i chłopi, byli zróżnicowani majątkowo, płacili wysokie podatki. 

2. Przyczyny rewolucji we Francji: 

- nieurodzaj związany z drożyzną artykułów żywnościowych, 

- niekorzystny traktat handlowy z Anglią 

(który dzięki obniżce ceł ułatwił wyrobom angielskim konkurencje z francuskimi) 

-rozwój gospodarczy nie szedł w parze z system politycznym, 

-niezadowolenie społeczne (chodzi tu o stan trzeci, który właściwie ponosiły koszty 

utrzymania całego państwa), 

-nieudolne rządy dynastii Burbonów, zwłaszcza Ludwika XVI 

(Kontynuował politykę poprzedników, głównym problemem stał się skarb państwa, który 

został obciążony poważnym deficytem  (brak dostatecznej ilości pieniędzy). Ministrowie 

finansów próbowali to naprawić poprzez opodatkowanie pierwszego i drugiego stanu, do tego 

potrzebne było zwołanie Stanów Generalnych, czyli przedstawicieli wszystkich stanów). 

3. Rewolucja francuska wybuchła 14 lipca 1789 roku. Rozpoczyna się od zburzenia Bastylii. 

Symbolu rządów absolutnych, to tam między innymi przetrzymywano więźniów 

politycznych. 

4. Skutki rewolucji: 

-Uchwalenie w sierpniu 1789 roku Deklaracji praw człowieka i obywatela  

(na mocy tej deklaracji zniesiono podział stanowy, obywatele stali się równi wobec prawa, 

król utracił władzę absolutną). 

- Uchwalenie we wrześniu 1791 roku konstytucji 

( była to druga konstytucja w Europie, wprowadzała między innymi monarchię konstytucyjną, 

i trójpodział władzy).  

 -ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

*  Deklaracja praw człowieka i obywatela nadawała wszystkimi obywatelom jednakowe 

prawa, jednak zgodnie z jej zapisami obywatelami byli tylko mężczyźni. W proteście 

francuska pisarka Olimpia de Gouges w 1791 roku napisała Deklarację praw kobiety i 

obywatelki. Postulaty te udało się w pełni zrealizować dopiero w XX wieku.   

-proszę obejrzeć filmy: 



Lekcja historii – rewolucja francuska 

https://www.youtube.com/watch?v=ed3ncsgZJ7U 

     albo 

Rewolucja francuska cz. I 

https://www.youtube.com/watch?v=6q24gCpTaGw 

 

Pozdrawiam i życzę zdrówka 

Jolanta Głodowska 
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