Temat: Wojna w obronie konstytucji i II rozbiór Rzeczypospolitej.

ZAPAMIETAJ
•

Wiosną 1792 roku wrogo nastawieni wobec Konstytucji 3 maja magnaci zawiązali
konfederacje targowicką i zwrócili się do Rosji z prośbą o interwencje w Rzeczypospolitej.
• Latem 1972 roku wojska rosyjskie wkroczyły na terytorium Rzeczypospolitej i szybko
pokonały słabą armie polsko-litewską.
• W 1793 roku Rosja i Prusy dokonały II rozbioru Rzeczypospolitej. Rozbiór został pod groźbą
wojsk rosyjskich – zatwierdzony przez sejm zwołany w Grodnie.
• W wyniku II rozbioru Rzeczpospolita straciła olbrzymie tereny na wschodzie (dzisiejsza
Białoruś i Ukraina), Wielkopolskę, Kujawy i cześć Mazowsza oraz dwa ważne miasta Gdańsk
i Toruń.
1. Uzupełnij tekst brakującymi wyrazami, użyj zielonego koloru.
Wiosną …………….. roku wrogo nastawieni wobec Konstytucji 3 maja magnaci zawiązali
k…………………….. t………………… i zwrócili się do R………….. z prośbą o interwencje
w Rzeczypospolitej.
Latem ………….. roku wojska r………………. wkroczyły na terytorium
R………………………… i szybko pokonały słaba armie p…………. - l……………….
W 1793 roku R…………… i P……………… dokonały II r……………….. Rzeczypospolitej.
Rozbiór został pod groźbą wojsk rosyjskich – zatwierdzony przez sejm zwołany w
G…………………...
W wyniku II rozbioru Rzeczpospolita straciła olbrzymie tereny na wschodzie (dzisiejsza
B…………….. i U……………….), W…………………………, K…………………….. i
cześć M……………….. oraz dwa ważne miasta G……………….. i T…………….
2. Odpowiedz na pytania do tekstu zamieszczonego powyżej.
• Jak byli nastawieni magnaci do Konstytucji 3 maja?
………………………………………………………………………………………………
• Co zawiązali magnaci?
………………………………………………………………………………………………
• Do kogo magnaci zwrócili się z prośbą?

•
•
•
•
•

………………………………………………………………………………………………
W którym roku wojska rosyjskie wkroczyły na terytorium Rzeczypospolitej?
……………………………………………………………………………………………
Co zrobiły wojska rosyjskie na terytorium Rzeczypospolitej?
……………………………………………………………………………………………
W którym roku i kto dokonał II rozbioru Rzeczypospolitej?
……………………………………………………………………………………………
Przez kogo został zatwierdzony II rozbiór Rzeczypospolitej?
……………………………………………………………………………………………
Jakie tereny straciła Rzeczpospolita?
……………………………………………………………………………………………

3. Zapoznaj się z tekstem i zaznacz PRAWDA, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub FAŁSZ jeśli
zdanie jest fałszywe.

Autorzy dokumentu są zwolennikami Konstytucji 3 maja
Autorzy dokumentu chcą się udać po pomoc do Austrii.
Autorzy dokumentu chcą umocnić władzę króla
Autorzy dokumentu protestują przeciw odebraniu
praw szlachcie bez majątków
E. Autorzy dokumentu są zwolennikami dziedziczenia tronu.
A.
B.
C.
D.

4. Napisz, który to wiek i która połowa.
1972 r. ……………………………...

P/F
P/F
P/F
P/F
P/F

