
Klasa 6 a historia od 20.04. do 24.04. 

Witam  

Przedstawiam kolejne treści z historii. Niestety nadal musimy pracować 

w swoich domach. Życzę Wam wszystkim wytrwałości i dużo zdrowia. 

Pozdrawiam Was serdecznie. 

 

Temat: Skutki rewolucji francuskiej. (22.04.) 

Proszę zapoznać się z podanymi treściami. 

Cele, które stawiała sobie przed wybuchem rewolucji burżuazja, zostały w większości 

zrealizowane i dla tej warstwy rewolucja zakończyła się w dużej mierze zwycięstwem. 

Znaczne korzyści odniosła część chłopów, zwolnionych w jej wyniku z dziesięciny, 

czynszu dzierżawnego i innych świadczeń na rzecz pana. Chłopi mogli kupić na 

własność od państwa ziemię odebrana szlachcie i Kościołowi. Stare feudalne stosunki 

społeczne zostały zniszczone i nie było już do nich powrotu, mimo zakończenia 

rewolucji. Inną konsekwencją rewolucji był upadek autorytetu Kościoła i znaczenia 

religii w państwie i społeczeństwie francuskim. Republikańska forma rządów oraz 

zasada trójpodziału władzy, wprowadzone we Francji podczas rewolucji, stały się 

podstawą ustroju współczesnych państw demokratycznych. 

Hasła rewolucji francuskiej: wolność, równość i braterstwo stały się ideami, w imię 

których narody Europy i Ameryki rozpoczęły walkę z dotychczasowym porządkiem 

społecznym. Jednak cena, jaką przyszło zapłacić Francuzom za zdobycze rewolucji, 

była ogromna- życie straciło ponad 100 tyś. ludzi. 

 

 



PROSZĘ PRZEPISZ DO ZESZYTU: 

SKUTKI REWOLUCJI: 

 Zmiana ustroju Francji;: od monarchii absolutnej, przez monarchię 

konstytucyjną do republiki. 

 Zniesienie podziału na stany. 

 Upadek feudalizmu. 

 Ogłoszenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, uważanej do dziś za jeden                     

z kamieni milowych w rozwoju demokracji w Europie. 

 Ścięcie króla Ludwika XVI- precedens, którego obawiali się inni europejscy 

monarchowie. 

 Uchwalenie pierwszej konstytucji we Francji. 

 Śmierć setek tysięcy ludzi i chaos w gospodarce Francji. 

 Powstanie flagi i hymnu francuskiego. 

 Wprowadzenie nowego, rewolucyjnego kalendarza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat: Co zmieniła rewolucja francuska. (24.04.) 

 

Zapoznaj się z filmikiem dotyczącym rewolucji francuskiej 

https://www.youtube.com/watch?v=ed3ncsgZJ7U 

 

Proszę zapoznaj się z podanymi treściami i odpowiedz na podane pytanie 

(Przedstaw własną ocenę rewolucji francuskiej- w wypowiedzi możesz 

wykorzystać podane treści). 

 

 

 

Czy warto było robić rewolucję? 

Pytanie to stawiała sobie francuska opinia publiczna już w trakcie wydarzeń 

rewolucyjnych, i pozostaje ono aktualne po dziś dzień. Dorobek rewolucji francuskiej 

jest bowiem obszerny i trudny do jednoznacznej oceny. Ludobójczy terror i pokazowe 

procesy polityczne pozostawiły niezatarty ślad w świadomości społecznej Francuzów 

i na trwałe weszły do kanonu mrocznej sfery polityki. Z drugiej strony zniesienie 

podziałów stanowych i przywilejów feudalnych, a także zadekretowana po raz pierwszy 

na kontynencie europejskim równość ludzi wobec prawa stworzyły zalążek 

https://www.youtube.com/watch?v=ed3ncsgZJ7U


społeczeństwa obywatelskiego. Katalog praw i ideowe dziedzictwo Deklaracji Praw 

Człowieka i Obywatela stanowi podstawę funkcjonowania dzisiejszych nowoczesnych 

społeczeństw. Osiągnięciem ogromnej wagi był także ostatecznie niezrealizowany 

jakobiński postulat państwa opiekuńczego, czyli nakreślenie jego obowiązków 

socjalnych wobec obywateli, w tym powszechnej i bezpłatnej edukacji. Po upadku 

Robespierre’a francuski proletariat, za jego rządów przez krótki czas objęty opieką 

państwa francuskiego i uwolniony od widma głodu, znów pozostawiono samemu sobie. 

Dyskusyjnym pozostaje, kiedy rewolucja francuska się skończyła. Z punktu widzenia 

historii politycznej nastąpiło to w okresie rządów Dyrektoriatu, ewentualnie po objęciu 

władzy przez Napoleona Bonaparte. W wymiarze ideowym nie jest to już tak oczywiste, 

głównie z powodu francuskiego wynalazku, jakim był eksport rewolucji. Republika 

francuska jednym ze swoich głównych zadań uczyniła szerzenie ideałów wolności 

i równości oraz walkę przeciw systemowi absolutystycznemu w całej Europie. Pewien 

austriacki dyplomata zgrabnie określił ten proces słowami Kiedy kichnie Paryż, 

Europa dostaje kataru. Z Francji przez cały XIX wiek promieniować miały idee 

republikańskie i wolnościowe, wcielone tu w życie po raz pierwszy pod koniec XVIII 

wieku kosztem ogromnej liczby ludzkich istnień. 

 

POLECENIE: 

Przedstaw własną ocenę rewolucji francuskiej- odpowiedź odeślij do 

nauczyciela na adres mailowy lub Messengera (do 27.04.) 


