
KLASA 6a 

LEKCJA ON-LINE -Poniedziałek 25.05.2020r, godz. 9.00 – 9.30 Microsoft Teams, 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

T: Francja republiką. 

Cel: będę znał (a) okoliczności, w jakich doszło do ustanowienia Republiki Francuskiej, będę 

wiedział (a) na czym polegały rządy terroru sprawowane przez jakobinów. 

1. W wyniku niepowodzeń Francji w wojnie z Austrią i Prusami króla Ludwika XVI Burbona 

oskarżono o spiskowanie z wrogiem. Parlament ogłosił w 1792 roku Francję republiką.  

Kilka miesięcy później król został zgilotynowany. 

( Francja wypowiedziała Austrii wojnę. To co się działo we Francji wzbudzało niepokój 

Austrii. Poza tym żona Ludwika XVI była siostrą cesarza Austrii, tak jak on wywodziła się 

dynastii Habsburgów) 

2. Po egzekucji króla (która wywołała wzburzenie na dworach monarszych Europy) Francję 

zaatakowała koalicja państw, m. in. Anglia, Austria i Prusy. Armia francuska odparła 

przeciwników. 

3. W 1793 roku przywódca jakobinów Maksymilian Robespierre objął władzę we Francji. 

Stanął na czele Komitetu Ocalenia Publicznego i wprowadził Wielki Terror, którego ofiarą 

padło ok. 40 tysięcy ludzi. 

(Nazwa jakobini pochodzi od byłego klasztoru św. Jakuba, w którym odbywały się narady. W 

czasie terroru wprowadzono nowy kalendarz, który liczył czas nie od narodziny Chrystusa 

tylko od roku, w którym Francja stała się republiką. Zwalczano Kościół katolicki np.: 

zakazywano księżom i zakonnikom noszenia sułtan i habitów, dzwonny kościelne przetapiano 

na armaty, dochodziło do licznych aresztowań duchownych. Wydawano tylko dwa rodzaje 

wyroków: śmierć lub uniewinnienie. O decyzji nie było odwołania) 

4. Zgilotynowanie w 1794 roku Robespierra zakończyło Wielki Terror. Do władzy doszli 

przedstawiciela burżuazji. 

 -ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

*Brat Maksymiliana Robespierra, gdy dowiedział, że jego brat ma zginąć na  gilotynie 

zażądał aresztowania i wraz z bratem został ścięty na gilotynie. 

*Gilotyna znana już była w XVI wieku, ale upowszechnił ją lekarz Józef Guillotin. Twierdził 

bowiem, że jej spadające ostrze zadaje śmierć szybko i bezboleśnie. Później Guillotin na 

próżno protestował przed nazywaniem maszyny jego nazwiskiem.  

*Współczesna flaga Francji i i hymn Marsylianka powstał w czasach rewolucji.  

*Maksymilian Robespierre nazywany był „Nieprzekupnym”, gdyż mimo swoich radykalnych 

poglądów słynął z uczciwości.  

*Wcześniej wyznacznikiem władzy we Francji było pochodzenie, a po rewolucji majątek. 



*Francja w  czasie wojny mobilizuję się. W krótkim czasie zorganizowała ponad 

półmilionową armię. Wcześniej produkowała 650 karabinów miesięcznie, a czasie mobilizacji 

wojsk 700 dziennie. 

* Podczas rewolucji wprowadzono jednolity system miar i wag, w którym jednostką był metr, 

i kilogram. System ten obowiązuje w większości państw na świecie.  

-proszę obejrzeć filmy: 

Republika francuska - Lekcje historii pod ostrym kątem - Klasa 6 

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

 

Pozdrawiam i życzę zdrówka 

Jolanta Głodowska 

 

 


