
Lekcja 

Temat: Od absolutyzmu do republiki – powtórzenie wiadomości 

MONARCHIA ABSOLUTNA WE FRANCJI 

1. Francja po zakooczeniu wojen religijnych 

a. z wojen domowych we Francji zwycięsko wyszedł Henryk IV Burbon, który w 1589 r. został królem 

b. w 1598 r. Henryk IV wydał edykt nantejski, przyznający hugenotom swobody religijne 

c. za panowania Henryka IV nastąpił rozwój gospodarczy Francji 

d. Henryk IV zaprzestał zwoływania Stanów Generalnych i wzmocnił władzę królewską 

2. Panowanie Ludwika XIII we Francji (1610-1643) 

a. w imieniu króla rządził pierwszy minister - kardynał Armand Richelieu 

b. polityka kardynała Richelieu 

 wspierał gospodarkę kraju 

 ograniczył wpływy arystokracji 

 wzmocnił władzę królewską 

3. Francja pod rządami Ludwika XIV –  (1643–1715) 

a. początkowo paostwem rządził kardynał Juliusz Mazarin 

b. po śmierci Mazarina Ludwik XIV objął rządy osobiste 

c. ustanowił monarchię absolutną: 

 ustanawiał prawa, którym sam nie podlegał 

 był najwyższym sędzią 

 sprawował najwyższe dowództwo wojskowe 

d. unieważnił edykt nantejski –  1685 r. 

4. Minister finansów Jean-Baptiste Colbert zreformował gospodarkę francuską: 

a. zlikwidował cła wewnętrzne, co pobudziło handel 

b. popierał rozwój przemysłu i manufaktur 

c. wprowadził wysokie cła na towary importowane 

d. rozwinął francuską flotę handlową i wojenną 

5. Dzięki silnej nowoczesnej armii Francja stałą się największą potęgą w Europie. 

6. Rozwój kultury francuskiej 

a. zadaniem artystów było wspieranie władzy Króla Słooce 

b. kultura francuska stała się wzorem dla całego świata 

c. język francuski stał się językiem międzynarodowym 

d. jednym z najwybitniejszych artystów był komediopisarz Molier 

e. siedzibą Ludwika XIV był wspaniały pałac w Wersalu 

 

MONARCHIA PARLAMENTARNA W ANGLII 

 

1. Przyczyny wybuchu wojny domowej 

a. dążenie Karola I Stuarta do ustanowienia w Anglii monarchii absolutnej 

b. nowa szlachta i mieszczanie chcieli zwiększyd swoje wpływy na władzę 

c. w Anglii zaostrzał się konflikt religijny 

 król był zwolennikiem anglikanizmu 

 opozycja w parlamencie to purytanie 

2. Wojna domowa w Anglii 

a. wybuch wojny między królem a parlamentem nastąpił w 1642 r. 

 przywódcą parlamentu został Oliver Cromwell 

 króla popierali rojaliści – głównie arystokracja 
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b. armia parlamentu pokonała wojska królewskie pod Naseby – 1645 r. 

c. Karol I Stuart został skazany na śmied - egzekucja odbyła się w 1649 r. 

3. Po egzekucji Karola I Stuarta w Anglii ustanowiono republikę 

a. parlament stanowił prawo 

b. funkcję rządu pełniła Rada Stanu z Oliverem Cromwellem na czele 

c. Anglia podbiła Irlandię i Szkocję 

4. Dyktatura Olivera Cromwella (1653-1658) 

a. w 1653 r. Oliver Cromwell ogłosił się lordem protektorem 

b. Cromwell rozwiązał parlament i wprowadził dyktaturę 

c. za rządów Cromwella Anglia stała się potęgą morską 

5. Chwalebna rewolucja i ustanowienie w Anglii monarchii parlamentarnej 

a. decyzję o przywróceniu w Anglii monarchii podjął parlament w 1660 r. 

b. na tronie zasiadł Karol II Stuart, a następnie Jakub II Stuart 

c. po detronizacji Jakuba II w 1688 r.  królem został Wilhelm III Oraoski 

d. w 1689 r. parlament ogłosił Deklarację praw narodu angielskiego 

e. Anglia stała się monarchią parlamentarną 

 władza króla została ograniczona – pełnił funkcje reprezentacyjne 

 władzę ustawodawczą sprawował parlament 

 władzę wykonawczą sprawował rząd 

 władza sądownicza należała do niezależnych sądów 

OŚWIECENIE W EUROPIE 

1. Oświecenie – okres w kulturze, sztuce i filozofii przypadający na wiek XVIII, w myśl którego człowiek 

powinien w poznawaniu świata kierowad się rozumem i nauką. Potęgę rozumu porównywano do światła, 

stąd nazwa „oświecenie” lub „wiek światła” czy „wiek rozumu” 

2. Nowe poglądy społeczne i polityczne 

a. krytyka Kościoła i rozpowszechnianie ateizmu 

b. oświeceniowi myśliciele krytykowali rządy absolutne 

c. Monteskiusz był twórcą koncepcji trójpodziału władzy – podziału na: 

 władzę ustawodawczą - stanowienie prawa 

 władzę wykonawczą – wprowadzanie prawa w życie 

 władzę sądowniczą – dbałośd o przestrzeganie prawa przez niezależne sądy 

 każdy z tych trzech rodzajów władzy ma byd od siebie niezależny 

d. poglądy Jana Jakuba Rousseau 

 wszyscy ludzie są wolni i równi 

 był autorem koncepcji umowy społecznej – władza sprawowana jest dla dobra ludu, w jego 

imieniu i za jego zgodą 

3. Rozwój nauki 

a. największy postęp nastąpił w matematyce i astronomii 

b. Badania Izaaka Newtona w dziedzinie fizyki: 

 Przyciąganie ziemskie 

 Zasady rządzące ruchem ciał niebieskich 

 Obliczenie prędkości dźwięku 

c. Wyodrębnienie się chemii jako nauki 

d. Medycyna: 

 Wynalezienie szczepionki przeciw ospie 

e. w dziedzinie biologii Karol Linneusz dokonał klasyfikacji zwierząt i roślin 

f. wynalazki oświecenia 

 mikroskop, termometr 
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 skafander do nurkowania 

 maszyna parowa 

 balon 

 badania nad elektrycznością 

g. symbolem oświecenia stała się Wielka encyklopedia francuska, której celem było zebranie w jednym 

dziele całego ówczesnego stanu wiedzy 

4. Klasycyzm – sztuka oświecenia 

a. Nawiązanie w formie i treści do wzorców starożytnej Grecji i Rzymu 

b. Architektura: 

 Harmonia i prostota, rezygnacja z barokowego przesytu ozdób 

 Zastosowanie kopuł, kolumn, tympanonów 

c. Malarstwo i rzeźba: 

 Tematyka mitologiczna i historyczna 

 Eksponowanie starożytnych cnót: męstwo, sprawiedliwośd i mądrośd 

NOWE POTĘGI EUROPEJSKIE 

1. W XVIII w. pod wpływem idei oświeceniowych wykształcił się absolutyzm oświecony 

2. Wzrost znaczenia Prus 

a. w 1701 r. Fryderyk I ogłosił się królem Prus – powstało Królestwo Prus 

b. reformy Fryderyka II Wielkiego 

 zniósł cenzurę 

 zakazał stosowania tortur 

 wprowadził tolerancję religijną 

 wprowadził powszechny obowiązek szkolny dla chłopców 

 stworzył silną armię 

 podczas wojny z Austrią zdobył dla Królestwa Prus Śląsk 

3. Monarchia Habsburgów austriackich 

a. posiadłości Habsburgów były bardzo zróżnicowane narodowościowo i wyznaniowo 

b. reformy cesarzowej Marii Teresy i cesarza Józefa II 

 stworzyli nowoczesną administrację 

 Józef II wprowadził tolerancję religijną i ograniczył wpływy Kościoła 

 zniósł poddaostwo chłopów 

 obłożył podatkami szlachtę i duchowieostwo 

 powiększył i unowocześnił armię 

4. Reformy Piotra I Wielkiego (1689-1725) w Rosji 

a. car odbył podróż po Europie, żeby zapoznad się z funkcjonowaniem nowoczesnych paostw 

b. reformy wewnętrzne 

 podporządkował swojej władzy Cerkiew 

 unowocześnił gospodarkę - nakazał tworzenie manufaktur 

 narzucił poddanym zachodnie obyczaje i ubiory 

 unowocześnił i powiększył armię 

c. dokonał podboju Inflant i Estonii i zdobył dostęp do Bałtyku 

d. zbudował Petersburg i przeniósł do niego stolicę 

e. w 1721 r. przyjął tytuł cesarza i zmienił nazwę paostwa na Cesarstwo Rosyjskie 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

1. W XVII w. na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej powstało 13 angielskich kolonii. 

2. Konflikt między metropolią a koloniami angielskimi 
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a. polityka władz angielskich wobec kolonii 

 traktowanie kolonii jako źródła surowców i rynku zbytu na własne towary 

 władze ograniczały rozwój przemysłu i handlu w koloniach 

b. formy buntu kolonistów 

 koloniści bojkotowali towary angielskie 

 w 1773 r. wyrzucili do morza ładunek herbaty - tzw. bostooskie picie herbaty 

c. rząd angielski postanowił stłumid bunt siłą – wysłał wojsko do kolonii 

3. Wojna o niepodległośd Stanów Zjednoczonych Ameryki 

a. 4 lipca 1776 r. przedstawiciele kolonii ogłosili Deklarację niepodległości 

b. dowódcą wojsk Stanów Zjednoczonych został Jerzy Waszyngton  

c. Amerykanie otrzymali pomoc ze strony Francji, Hiszpanii oraz Holandii 

d. po początkowych porażkach wojska amerykaoskie odniosły zwycięstwo pod Saratogą 

e. armia amerykaoska odniosła decydujące zwycięstwo w 1781 r. pod Yorktown 

f. na mocy pokoju zawartego w 1783 r. Wielka Brytania uznała niepodległośd Stanów Zjednoczonych 

4. Udział Polaków w wojnie o niepodległośd Stanów Zjednoczonych 

a. Kazimierz Pułaski – poległ w bitwie pod Savannah 

b. Tadeusz Kościuszko 

5. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA) 

a. w 1787 r. została uchwalona Konstytucja Stanów Zjednoczonych 

b. w USA obowiązywał monteskiuszowski trójpodział władzy 

 władza ustawodawcza – Kongres składający się z Senatu i Izby Reprezentantów 

 władza wykonawcza – prezydent wybierany na czteroletnią kadencję 

 władza sądownicza – niezależne sądy 

c. konstytucja gwarantowała obywatelom wolnośd słowa i wyznania oraz nietykalnośd osobistą 
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