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Lekcja 10 

Temat: Rewolucja we Francji. Francja republiką                                                                                           str. 184 – 193. 

Cel: dowiemy się, jakie wydarzenia miały miejsce we Francji w drugiej połowie XVIII wieku. Poznamy przyczyny 

i skutki wielkiej rewolucji francuskiej. 

Opis lekcji: praca z materiałem filmowym, tekstem przygotowanym przez nauczyciela, podręcznikiem, zapisanie 

notatki. 

Przebieg lekcji: 

Obejrzyj materiał filmowy, który dotyczy dzisiejszej lekcji: https://www.youtube.com/watch?v=ed3ncsgZJ7U 

Lekcja opowiada wydarzeniach, które miały miejsce we Francji: o wielkiej rewolucji francuskiej, która 

doprowadziła do zmiany ustroju. Francja z monarchii stała się republiką. Jakie były przyczyny tego wydarzenia? 

Zacznijmy od tego, jak wyglądało społeczeństwo francuskie w XVIII wieku. Przyjrzyj się uważnie ilustracjom 

na str. 185. Przedstawiają one stany, na jakie dzieliło się społeczeństwo francuskie. Przeczytaj uważnie opisy tych 

ilustracji. Zwróć uwagę na to, jaki procent społeczeństwa stanowił stan pierwszy i drugi, a jaki stan trzeci oraz jakie 

prawa miał każdy z tych stanów.  

Przeczytaj teraz tekst z podręcznika ze str. 184, uświadom sobie, w jakim celu Ludwik XVI zwołał Stany 

Generalne czyli przedstawicieli wszystkich trzech stanów.  

Przejdź teraz na strony 186, 187 i 188, przeczytaj tekst, który opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce 

podczas obrad stanów Generalnych: bunt przedstawicieli stanu trzeciego, ogłoszenie się przez nich Zgromadzeniem 

Narodowym, uznanie Zgromadzenia przez króla, zbieranie przez niego wojska, zdobycie i zburzenie Bastylii przez 

mieszkańców Paryża. Zwróć uwagę na to, jakie zasady wprowadzała Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela oraz 

konstytucja uchwalona we wrześniu 1791 roku.  

Przyjrzyj się uważnie wykresowi umieszczonemu na str. 188, który przedstawia przyczyny i skutki rewolucji 

we Francji.  

Konstytucja wprowadzała we Francji nowy ustrój – monarchię konstytucyjną. Jednak już rok po jej uchwaleniu 

Francja stała się republiką, a król został ścięty na gilotynie. Doprowadziły do tego wydarzenia, o których opowiada 

tekst na str. 190. Przeczytaj go.  

Po ścięciu Ludwika XVI rządy przejęli jakobini, na ich czele stał Maksymilian Robespierre. Jest to czas wielkiego 

terroru. Przeczytaj tekst ze str. 191, który opowiada o tych czasach oraz tekst źródłowy „Dekret o podejrzanych”. 

Zwróć uwagę na to, kto mógł być uznany za wroga republiki.  

Wielki terror skończył się wraz z upadkiem rządów jakobinów, opowiada o tym podrozdział „Upadek rządów 

jakobinów” na str. 192. Przeczytaj go. 

Zapisz notatkę: 

1. Społeczeństwo we Francji w XVIII wieku – podział na trzy stany: 

a. Stan pierwszy i drugi – duchowieństwo i szlachta (ok. 2%) – najwięcej praw 

b. Stan trzeci – mieszczanie i chłopi (ok. 98%) – najmniej praw, obowiązek płacenia podatków 

2. Burżuazja – bogaci mieszczanie. 

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


3. Kryzys we Francji – wojny, wydatki związane z Wersalem. 

4. 1789 – zwołanie przez króla Ludwika XVIII Stanów Generalnych – przedstawicieli wszystkich trzech stanów 

(po raz pierwszy od prawie 200 lat). Cel – podwyższenie podatków. 

5. Dążenie przedstawicieli stanu trzeciego do uzyskania praw, ogłoszenie się Zgromadzeniem Narodowym. 

Obrady w sali do gry w piłkę, uznanie Zgromadzenia przez króla. Konstytuanta w celu uchwalenia 

konstytucji. 

6. Potajemne zbieranie przez króla wojska. Cel – rozpędzenie Konstytuanty.  

7. Atak mieszkańców Paryża na Bastylię (twierdzę zamieniona w więzienie dla więźniów politycznych) Wybuch 

Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Zamieszki w całej Francji.  

8. Zgoda króla z ludem 

a. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 

b. Konstytucja – Francja monarchią konstytucyjną, trójpodział władzy 

9. Wojna Francji z Austrią i Prusami, spiskowanie Ludwika XVI z innymi państwami w celu obalenia rewolucji. 

Próba ucieczki króla.  

10. Egzekucja Ludwika XVI. Zniesienie monarchii, Francja republiką. 

11. Przejęcie rządów przez jakobinów – czas terroru. Maksymilian Robespierre. 

12. Obalenie rządów jakobinów 

a. Nowa konstytucja 

b. Powołanie rządu – dyrektoriatu (5 osób) 

 

 


