
Lekcja 

Temat: Po upadku Księstwa Warszawskiego. 

1. Decyzje kongresu wiedeoskiego w sprawie Księstwa Warszawskiego 

a. Likwidacja Księstwa i podział jego ziem 

b. Podział: 

 Królestwo Polskie podporządkowane Rosji 

 Wielkie Księstwo Poznaoskie (Wielkopolska i Kujawy) podporządkowane Prusom 

 Ziemia chełmioska i Wolne Miasto Gdaosk wcielone do Prus 

 Rzeczpospolita Krakowska pod kontrolą wszystkich zaborców (od 1846 do Austrii) 

 Ziemie trzeciego zaboru austriackiego wezły w skład Królestwa Polskiego 

2. Sytuacja polityczna Królestwa Polskiego 

a. Monarchia konstytucyjna połączona z Rosją unią personalną (car Rosji królem Polski) 

b. Uprawnienia króla: 

 Władza wykonawcza, inicjatywa ustawodawcza 

 Polityka zagraniczna 

 Głównodowodzący armii 

 Namiestnik – sprawowała władzę w Królestwie w zastępie cara 

c. Konstytucja: 

 Równośd obywateli wobec prawa, wolnośd osobista, religii i druku, nietykalnośd osobista 

 Język polski w szkołach i urzędach 

d. Władza ustawodawcza i wykonawcza 

 Sejm (król, senat, izba poselska) jako władza ustawodawcza 

 Rada Administracyjna na czele z namiestnikiem jako władza wykonawcza 

3. Autonomia Wielkiego Księstwa Poznaoskiego: 

a. Język polski w szkołach, urzędach i sądownictwie jako drugi po niemieckim 

b. Sejm prowincjonalny (od 1824 r.) 

4. Rzeczpospolita Krakowska (Wolne Miasto Kraków) 

a. Protektorat (kontrola) wszystkich trzech zaborców 

b. Terytorium neutralne  

c. Brak samodzielnej polityki zagranicznej 

d. Konstytucja: 

 Równośd względem prawa, niezależne sądy, wolnośd osobista chłopów  

5. Gospodarka na ziemiach polskich pod zaborami (dominująca rola rolnictwa) 

a. Królestwa Polskie 

 Rolnictwo: gospodarka folwarczno-paoszczyźniana, wolnośd osobista chłopów 

 Przemysł: ośrodek łódzki, Zagłębie Staropolskie, Zagłębie Dąbrowskie 

 Działalnośd Franciszka Druckiego-Lubeckiego: Bank Polski, Kanał Augustowski, zniesienie ceł z 

Rosją 

b. Zabór rosyjski 

 Rolnictwo: likwidacja paoszczyzny, wolnośd osobista chłopów, rozpoczęcie procesu uwłaszczenia 

chłopów, nowoczesne techniki uprawy roli (nawozy sztuczne, stosowanie maszyn) 

 Przemysł: górniczy i hutniczy na Górnym Śląsku, przemysł przetwórczy 

c. Zabór austriacki  

 Rolnictwo: niski poziom, drobne gospodarstwa, do połowy XIX w. wciąż panowały stosunki 

feudalne (poddaostwo, paoszczyzna) 

 Przemysł: jedynie drobny przemysł przetwórczy, kopalnie soli w Bochni i Wieliczce  


