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Notatka z lekcji. Tym razem nie ma gotowej - trzeba przepisać do zeszytu:) 

 

Temat nr 1:  Próby ratowania Polski –Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja 

Cele  ogólne lekcji: 

 zapoznanie z przyczynami uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz jej znaczeniem  dla losów państwa 

polskiego w XVIII wieku, 

 kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej, motywującej do odpowiedzialnego  

uczestnictwa  w  życiu  społecznym  i  politycznym.  

 

Sejm Czteroletni, zwany Wielkim (1788-1792) 

Stronnictwa polityczne i ich dążenia: 

 Postępowe, patriotyczne-dążyło do przebudowy kraju poprzez reformy 

 Konserwatywne, hetmańskie - nie chciało żadnych reform 

 Dworskie, zwolennicy króla - chcieli wzmocnić władzę króla i powiększyć armię oraz 

przeprowadzić reformy w kraju. 

Uchwalone reformy: 

 Wojskowa powiększenie armii do 100 tys. 

 Skarbowa nałożenie podatków: szlachta 10%, duchowieństwo 20%, dobra królewskie 50% 

 Prawo o miastach: przedstawiciele w sejmie, ale bez prawa głosu, zniesiono przepisy zabraniające 

szlachcie trudnienie się handlem i rzemiosłem w miastach. 

Owocem obrad Sejmu Czteroletniego było również uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791 r. 

Twórcą ustawy było stronnictwo patriotyczne. Główne postanowienia to:  

 Zniesienie liberum veto 

 Wolnej elekcji 

 Utworzono rząd Straż Praw odpowiedzialny przed Sejmem 

 Chłopi pod opieka państwa 

 Tron w Polsce miał być dziedziczny 

Uchwalenie Konstytucji wywołało sprzeciw wielu magnatów polskich i państw zaborczych, którzy nie 

chcieli reform.  

Targowica miasteczko na Ukrainie, w którym Szczęsny Potocki, Seweryn Rzewuski, Ksawery Branicki 

na polecenie Katarzyny II ogłosili zawiązanie konfederacji 14 maja 1792. 

Cel: obrona wiary katolickiej, liberum veto, wolnej elekcji i dawnych przywilejów. 

Skutek: wojna polsko-rosyjska w 1792 w obronie Konstytucji. 

1793 r. II rozbiór Polski –  
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 Rosja zagarnęła większość Białorusi Ukrainy, Podola 

 Prusy: zabrały Gdańsk, Toruń, Wielkopolskę, cz. Mazowsza. 
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Notatka z lekcji. Tym razem nie ma gotowych - trzeba przepisać do zeszytu:) 

Temat nr 2: Okoliczności upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej. 

Cel ogólny lekcji: 

 zapoznanie z przyczynami, przebiegiem i skutkami powstania kościuszkowskiego oraz skutkami  

 III rozbioru Polski w 1795 roku.  

Powstanie kościuszkowskie 1794 i III rozbiór Polski. 

Przyczyny: 

 Oburzenie społeczeństwa na drugi rozbiór Polski i rządy targowiczan 

 Zmniejszenie liczby wojska polskiego do 15 tys. 

 Przygotowanie insurekcji przez patriotów w kraju i za granicą 

 Powierzenie dowodzenia T. Kościuszce 

 Hasło do wybuchu powstania daje gen. Madaliński 

 

Tadeusz Kościuszko 

na krakowskim rynku 24 marca 1794 r. składa przysięgę 

Akt powstania ogłaszał walkę o przywrócenie wolności ojczyźnie i uznawał Kościuszkę najwyższym  

i jedynym naczelnikiem powstania. 

 

Kalendarium: 

 Bitwa pod Racławicami miała miejsce 4 kwietnia 1794 pod Racławicami,. W wyniku wygranej 

wojsk polskich pomimo niezbyt dużego znaczenia militarnego, pozwoliła uwierzyć w siebie 

powstańcom już 12 dni po rozpoczęciu powstania. 

 Bitwa pod Szczekocinami w dniu 6 czerwca 1794 roku wojska polskie z armią rosyjsko-pruską. 

Przeciwko 15-tysięcznemu polskiemu korpusowi Tadeusza Kościuszki stanęła potężna połączona armia 

rosyjsko-pruska pod wodzą króla Prus Fryderyka Wilhelma II i gen. Adriana Denisowa, licząca ponad 

26 tysięcy ludzi. Po kilku godzinach krwawych walk bitwa zakończyła się klęską wojsk polskich i 

wycofaniem ich w kierunku Warszawy. Śmiertelnie ranny w tej bitwie został słynny chorąży 

grenadierów krakowskich Bartosz Głowacki. 

 Bitwa pod Maciejowicami miała miejsce 10 października 1794 r. W wyniku przegranej dla Polaków 

bitwy do niewoli dostał się ranny naczelnik insurekcji - Tadeusz Kościuszko. 

Inne: 

 17 IV 1794 r. wybuchło powstanie w stolicy, którym dowodził Jan Kiliński. 
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 16 IV 1794 r. na Litwie zapoczątkował powstanie Jakub Jasiński. 

 Polaniec – miejscowość, której Kościuszko wydał nowe prawo dla chłopów, zwane uniwersałem.  

Wniosek: Powstanie zakończyło się klęską: 

Zbyt duża liczba wojsk rosyjskich spowodowała klęskę powstańców pod Maciejowicami. W bitwie 

zginęło ok. 6 tys. Polaków, Kościuszko dostał się ranny do niewoli carskiej. Warszawa, która obrona 

dowodził gen. Zajączek stawiał duży opór, ale nie miał szans skapitulowała. Wojsko polskie było zbyt 

słabe liczebnie, niedostatecznie wyszkolone, miało za mało broni i amunicji. Francja nie udzieliła 

pomocy, ponieważ była zajęta wojną z Austrią i Prusami. 

Po upadku powstania kościuszkowskiego w 1795 roku nastąpił III rozbiór Polski 

Rosja: resztę ziem ukraińskich, białoruskich i Litwy, czyli tereny na wschód od Bugu i Niemna. 

Prusy: obszar na północ od doliny Pilicy i dolnego Bugu wraz z Warszawą. 

Austria: ziemie między Bugiem, Wisłą i Pilicą. 

 

     Upadek Rzeczpospolitej w 1795 r.  

Przyczyny Skutki 

-Wadą ustroju były przywileje szlacheckie: 

Wolna elekcja, liberum veto, rokosze, 

konfederacje, niesprawiedliwe prawo, 

różnice stanowe,  

-Kłótnie szlachty między sobą i pozwalanie 

obcym państwom na rozstrzyganie 

wewnętrznych sporów w kraju, 

-Pusty skarb państwa. 

-rozbiór ziem polskich między: Prusy, Austrię, 

Rosję, 

-likwidacja nazwy kraju Królestwo Polskie, 

-rabunek dorobku kulturalnego narodu 

polskiego przez zaborców, 

-zsyłka powstańców na Syberię lub wcielenie 

do armii rosyjskiej, 

-ucieczka patriotów polskich do Turcji, 

Włoszech, Francji przed prześladowaniami 

zaborców. 
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Zadanie nr 1 do zeszytu 
W osiemnastym wieku państwa ościenne ingerowały w sprawy Rzeczpospolitej. Napisz, które z 

państw uczestniczyły w podanych niżej wydarzeniach.  

a) „sejm niemy” - ......................................................................................................................... 

b) elekcja Stanisława Leszczyńskiego w 1704 r. - ....................................................................... 

c) traktat „trzech czarnych orłów” - ............................................................................................. 

d) II rozbiór Polski - ..................................................................................................................... 

 

Zadanie nr 2 do zeszytu 

Do tabelki wpisz odpowiednio elementy rozsypanki.        

     

rok wydarzenie 

  

  

  

  

  

  

  

  

3 maja 1791*konfederacja targowicka*1788-1792*prawo o miastach* 1791*uchwalenie Konstytucji 3 

maja*1792*Sejm Czteroletni*25 XI 1795*pierwszy rozbiór Polski* abdykacja Stanisława Augusta 

Poniatowskiego*1768*Założenie Szkoły Rycerskiej* 1765*konfederacja barska*1775. 

 

Zadanie nr 3 do zeszytu 

Przeczytaj poniższe stwierdzenia. Następnie oznacz odpowiedzi literą (P) przyczyny, a literą (S) 

skutki słabości państwa polskiego w XVIII wieku.       

1. (...) Ingerowanie sąsiednich państw w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej 

2. (...) Brak możliwości stanowienia praw spowodowany nieustannym zrywaniem sejmów 

3. (...) Walka o władzę między stronnictwami magnackimi 

4. (...) Przywileje szlachty i duchowieństwa kontrastujące z brakiem praw i ubóstwem    mieszczaństwa i 

chłopstwa 

5. (...) Upadek miast i handlu spowodowany wojnami w XVII i XVIII wieku 

6. (...) Rozbiory Rzeczpospolitej 

7. (...) Wymazanie na ponad 100 lat państwa polskiego z mapy Europy 

8. (...) Celowe hamowanie rozwoju i niszczenie kultury polskiej przez zaborców.  

 

Zadanie nr 4 do wysłania. Informacje poniżej. 



 
Materiały z historii dla klas: VI a, VI b, VI c i VI d. Opracowała: Joanna Wieczorek 

 

Napisz własny program naprawy Rzeczpospolitej. Postaraj się sformułować go tak, aby uniknąć 

błędów popełnionych przez osiemnastowiecznych reformatorów.    

................................................................................................................................................................. 

Uwagi: 

Zadanie nr 4 do wysłania na maila synesios0@gmail.com 

Termin wykonania: 23.03.20 r. 

 

Klasy, którym przydzieliłam zadania do lekcji o Stanisławie A. Poniatowskim zbierają materiały. 

zgodnie  z podanym niżej wzorem. 
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Polecam strony: 

1. Konstytucja w Polsce - jak powstała?  

https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Spór o historię. Insurekcja kościuszkowska  

https://www.cda.pl/video/137032134 

3. Powstanie kościuszkowskie 1794 roku 

https://www.youtube.com/watch?v=Ea8-IYr9FVQ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Trzy pogrzeby Kościuszki. Polskie Radio 

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2425972,Trzy-pogrzeby-Kosciuszki 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch Narodów i kontynentów 

KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ, DOKUMENTACJI I KORESPONDENCJI  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


