Temat: Ostatnia wolna elekcja i I rozbiór Rzeczypospolitej.(2 jednostki lekcyjne)
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W 1764 roku szlachta obrała królem Stanisława Augusta Poniatowskiego, popieranego przez
stronnictwo zwane Familią, dążące do reform przy wsparciu Rosji.
Zaniepokojona tempem reform w Rzeczypospolitej Rosja na sejmie z lat 1767 – 1768
udzieliła gwarancji nienaruszalności tzw. praw kardynalnych (wolna elekcja, prawo
wypowiadania królowi posłuszeństwa, liberum veto), które większość szlachty uważała za
podstawę „złotej wolności”.
W 1768 roku przeciwna interwencji rosyjskiej i niechętna królowi szlachta zawiązała
konfederacje barską. W latach 1768 – 1772 doszło do wojny domowej, w której konfederaci
walczyli z wojskami królewskimi i z wspierającą je armią rosyjską.
Na mocy traktatu zawartego przez Rosję, Prusy i Austria w 1772 roku dokonano I rozbioru
Rzeczypospolitej.
Korzystając z tekstu zamieszczonego wyżej, w miejsce kropek zielonym kolorem wstaw
odpowiednie wyrazy.
W ………….. roku szlachta obrała królem S………………….. A……………………
P……………………….., popieranego przez stronnictwo zwane F……………………,
dążące do reform przy wsparciu R…………..
Zaniepokojona tempem reform w Rzeczypospolitej …………………. na sejmie z lat 1767
– 1768 udzieliła gwarancji nienaruszalności tzw. …………………. ………………………
(wolna elekcja, prawo wypowiadania królowi posłuszeństwa, liberum veto), które
większość szlachty uważała za podstawę „z………………… ……………………….”.
W 1768 roku przeciwna interwencji rosyjskiej i niechętna królowi szlachta zawiązała
k………………………… b…………………. W latach 1768 – 1772 doszło do wojny
domowej, w której konfederaci walczyli z wojskami królewskimi i z wspierającą je armią
rosyjską.
Na mocy ………………………… zawartego przez R………………, P…………….. i
A……………….. w 1772 roku dokonano I rozbioru Rzeczypospolitej.
Na podstawie tekstu zamieszczonego powyżej odpowiedz na pytania.
a. Kto został królem w 1764 roku?
………………………………………………………………………………………
b. Przez kogo był popierany kandydat szlachty na króla?
………………………………………………………………………………………
c. Czym była zaniepokojona Rosja?
………………………………………………………………………………………
d. Co uważała szlachta za podstawę „złotej wolności”?
………………………………………………………………………………………
e. Co i w którym roku zawiązała szlachta?
………………………………………………………………………………………
f. W jakich latach trwała wojna domowa?
………………………………………………………………………………………
g. Kto walczył miedzy sobą podczas wojny domowej?
………………………………………………………………………………………
h. W którym roku i kto dokonał I rozbiory Rzeczypospolitej?
………………………………………………………………………………………
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Na podstawie diagramu zaznacz PRAWDA, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub FAŁSZ, jeśli
zdanie jest fałszywe.
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A. Rozbiór nastąpił w XVII wieku. PRAWDA/ FAŁSZ
B. Państwem, które zabrało najwięcej ziem, była Rosja. PRAWDA/ FAŁSZ
C. W I rozbiorze Rzeczypospolitej uczestniczyły cztery kraje. PRAWDA/FAŁSZ
D. Prusy zabrały Polsce więcej ziem niż Austria. PRAWDA/FAŁSZ
E. Austria zagarnęła mniej ziem niż Rosja. PRAWDA/FAŁSZ
Z dostępnych źródeł napisz kilka informacji na temat Stanisława Augusta Poniatowskiego.
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Napisz, który to wiek i która połowa.
1772 rok - …………………………

