Temat lekcji

1. Powstanie
Stanów
Zjednoczony
ch

2. Rewolucja
francuska

3. Republika
francuska

Wymagania podstawowe. Uczeń:

ROZDZIAŁ II: CZAS WIELKICH ZMIAN
Wymagania ponadpodstawowe. Uczeń:

• podaje daty wydarzeń: 4 lipca 1776 r. – ogłoszenie niepodległości
Stanów Zjednoczonych Ameryki, 17 września 1787 r. – uchwalenie
konstytucji Stanów Zjednoczonych
• poprawnie posługuje się terminami: ustawa stemplowa, “bostońskie
picie herbaty", Kongres Kontynentalny, stany
• przedstawia dokonania postaci: Jerzego Waszyngtona, Tadeusza
Kościuszki, Kazimierza Pułaskiego
• uzasadnia oświeceniowy charakter Deklaracji niepodległości Stanów
Zjednoczonych
• wymienia przytoczone w Deklaracji niezbywalne prawa
przysługujące wszystkim obywatelom
• wyjaśnia zasady funkcjonowania federacji
• omawia przyczyny i skutki wojny o niepodległość USA
• ocenia wkład Polaków w walkę o niepodległość Stanów
Zjednoczonych
• podaje lata wydarzeń: 1789 r. – wybuch Wielkiej Rewolucji
Francuskiej, 1791 r. – uchwalenie konstytucji francuskiej
• poprawnie posługuje się terminami: Zgromadzenie Narodowe, Stany
Generalne, Zgromadzenie Konstytucyjne, Konstytuanta, Deklaracja
praw człowieka i obywatela, monarchia konstytucyjna
• charakteryzuje problemy społeczne Francji przed wybuchem
rewolucji francuskiej
• wymienia główne przyczyny rewolucji
•• opisuje najważniejsze zasady ideowe rewolucji francuskiej zawarte
w Deklaracji praw człowieka i obywatela
• poprawnie posługuje się terminami: Konwent Narodowy,
żyrondyści, jakobini, gilotyna, Trybunał Rewolucyjny, dyrektoriat
• omawia rolę Maksymiliana Robespierre'a
• wymienia i ocenia skutki Wielkiej Rewolucji Francuskiej
• • wskazuje charakterystyczne cechy dyktatury jakobińskiej

• podaje lata wydarzeń: 1777 r. – bitwa pod Saratogą, 1781 r. –
bitwa pod Yorktown, 1783 r. – zawarcie pokoju w Paryżu
• przedstawia dokonania postaci: Thomasa Jeffersona, Benjamina
Franklina i Johna Adamsa
• analizuje sytuację kolonii angielskich w Ameryce Północnej w
XVIII w.
• charakteryzuje przebieg wojny o niepodległość USA
• ocenia zasługi Jerzego Waszyngtona dla uzyskania niepodległości
Stanów Zjednoczonych
• wskazuje na mapie miejsca najważniejszych bitew wojny
o niepodległość USA

• podaje daty wydarzeń: 14 lipca 1789 r. – zdobycie Bastylii, 21
stycznia 1793 r. – egzekucja Ludwika XVI
• wymienia reformy przeprowadzone przez Konstytuantę
• ocenia postawę króla Ludwika XVI

• podaje daty wydarzeń: 20 września
1792 r. – bitwa pod Valmy, 27 lipca
1794 r. (9 thermidora roku II) – przewrót thermidoriański
• poprawnie posługuje się terminami: rojaliści, przewrót
thermidoriański
• przedstawia dokonania postaci: Jeana–Paula Marata, Georges’a
Dantona, Jacques’a Pierre’a Brissota
• charakteryzuje ugrupowania polityczne Konwentu Narodowego
• omawia etapy rewolucji francuskiej
• wskazuje na mapie tereny przyłączone do Francji w okresie

4. Sejm Wielki • podaje lata wydarzeń: 1788–1792 – obrady Sejmu Wielkiego, 1791
r. – uchwalenie Konstytucji 3 maja, 1793 r. – drugi rozbiór Polski
• poprawnie posługuje się terminami: Sejm Wielki, ustawa o
sejmikach, ustawa o miastach królewskich, konfederacja targowicka,
drugi rozbiór Polski
• przedstawia dokonania postaci: Stanisława Małachowskiego,
Stanisława Augusta Poniatowskiego, Hugona Kołłątaja
• wymienia reformy Sejmu Wielkiego
• omawia postanowienia Konstytucji 3 maja
• wyjaśnia okoliczności zawiązania konfederacji targowickiej i ocenia
jej następstwa
• wskazuje na mapie zmiany terytorialne po drugim rozbiorze
Rzeczypospolitej
• podaje daty wydarzeń: 24 marca 1794 r. – wybuch powstania
5. Upadek
Rzeczyposp kościuszkowskiego, 1795 r. – trzeci rozbiór Rzeczypospolitej
• poprawnie posługuje się terminami: naczelnik, insurekcja, Uniwersał
olitej
połaniecki
• przedstawia dokonania postaci: Tadeusza Kościuszki, Jana
Kilińskiego i Jakuba Jasińskiego
• wymienia cele i następstwa powstania kościuszkowskiego
• wskazuje na mapie zmiany terytorialne po trzecim rozbiorze
• rozróżnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku
Rzeczypospolitej
• podaje daty wydarzeń: 1787 r. – uchwalenie konstytucji USA, 1791
6. Pierwsze
r. – Konstytucja 3 maja, 3 września 1791 r. – konstytucja francuska
konstytucje
• poprawnie posługuje się terminami: konstytucja, ustawa zasadnicza,
monarchia konstytucyjna
• przedstawia dokonania postaci: Karola Ludwika Monteskiusza,
Benjamina Franklina
• wymienia główne instytucje ustrojowe Stanów Zjednoczonych
• wyjaśnia, w jaki sposób konstytucja amerykańska realizowała w
praktyce zasadę trójpodziału władzy
• omawia postanowienia Konstytucji 3 maja
• określa prawa, które gwarantowała obywatelom konstytucja
francuska

republiki oraz obszary objęte działaniami kontrrewolucyjnymi
• przedstawia dokonania postaci: Jana Dekerta, księcia Józefa
Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki
• charakteryzuje stronnictwa Sejmu Wielkiego
• ocenia znaczenie reform Sejmu Czteroletniego
• określa przyczyny i skutki wojny z Rosją z 1792 r.
• omawia rolę tradycji związanej z Orderem Virtuti Militari
• wymienia najważniejsze bitwy wojny
w obronie Konstytucji 3 maja: pod Dubienką i Zieleńcami
• wskazuje na mapie Targowicę, Zieleńce i Dubienkę

• przedstawia przebieg powstania kościuszkowskiego
• wymienia przyczyny klęski insurekcji kościuszkowskiej
• wyjaśnia rolę wydania przez Tadeusza Kościuszkę Uniwersału
połanieckiego
• omawia wpływ bitew pod Racławicami, Szczekocinami i
Maciejowicami na przebieg powstania kościuszkowskiego
• ocenia znaczenie wewnętrznych i zewnętrznych przyczyn
upadku Rzeczypospolitej
• wymienia Hugona Kołłątaja i Scypiona Piatollego jako głównych
autorów tekstu Konstytucji 3 maja
• uzasadnia oświeceniowy charakter konstytucji amerykańskiej,
francuskiej i Konstytucji 3 maja
• ocenia znaczenie Konstytucji 3 maja dla dziejów Polski

