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Lekcja 5 

Temat: Polska w czasach Sasów                                                                                                                 str. 152 – 157 

Cel: poznajemy sytuację Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVIII wieku 

Opis lekcji: praca z tekstem przygotowanym przez nauczyciela, praca z podręcznikiem, zapisanie notatki. 

1. Przepisz temat i cel lekcji oraz numery stron. Opisu nie przepisuj. 

2. Przyjrzyj się uważnie portretom na stronie 152 i 154.  

Przedstawiają one polskich królów – bohaterów dzisiejszej lekcji: Augusta II Mocnego, Augusta III Sasa 

i Stanisława Leszczyńskiego. Zaczyna się epoka, która nazywana jest czasami Saskimi – August II i jego syn August III 

pochodzili z dynastii Wettinów – dynastii panującej w Saksonii. Znajdź Saksonię na mapie na stronie 153.  

Niestety czasy panowania tych królów to czasy bardzo trudne dla naszego państwa. Zostaliśmy wplątani w wojnę 

północną, która przyniesie nam olbrzymie zniszczenia. W dodatku doszło do wojny najpierw między Augustem II 

Mocnym a Stanisławem Leszczyńskim o koronę Rzeczpospolitej, a potem między Stanisławem Leszczyńskim 

a Augustem III Sasem o to, kto ma panować w Rzeczypospolitej. Doprowadzi ona do tego, że będzie jednocześnie 

dwóch królów: August II i Stanisław Leszczyński, a potem Stanisław Leszczyński i August III. Szlachta podzieliła się na 

zwolenników Sasów i zwolenników Leszczyńkiego, często będzie też zmieniała swoje poparcie to dla jednego, to dla 

drugiego.  Stąd pochodzi nawet przysłowie „Od Sasa do Lasa”. Jest jeszcze jedno przysłowie związane z panowaniem 

tych królów: „Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa”. Opisuje ono sytuację, w której szlachcice nie interesowali się 

sprawami Rzeczypospolitej, spędzali czas na ucztach i zabawach. Nie chcieli dopuścić do żadnych reform, nieustannie 

zrywali sejmy. Byli przekonani, że dopóki Rzeczpospolita jest słaba, żadne państwo jej nie zagraża. Myślisz, że mieli 

rację? 

Coraz większy wpływ na sprawy Rzeczpospolitej mieli władcy sąsiadujących z nami państw, czyli Rosja, Prusy 

i Austria. To też nie sprzyjało rozwojowi kraju, wręcz przeciwnie, ponieważ nasi sąsiedzi nie chcieli wzmocnienia 

naszego państwa. 

Warto jednak pamiętać, że żyli wtedy ludzie, którzy dostrzegali potrzebę zmian w kraju. Zalicza się do nich ksiądz 

Stanisław Konarski, który głosił potrzebę reform i kształcenia szlachty. Dlatego założył nawet szkołę dla szlachciców 

Collegium Nobilium. O zmiany w kraju apelował także Stanisław Leszczyński.  

3. Przeczytaj uważnie tekst z podręcznika str. 152 – 157. 

4. Przepisz do zeszytu punkt 1, 2, 3, 4 ze str. 157 z podsumowania „To już wiem”. Będzie to Twoja notatka z tej 

lekcji. 

 

 


