
Klasa 6 

Karta pracy z historii nr 4 – Od absolutyzmu do republiki  

Miesiąc: luty-marzec 
 

 

 Tematyka (temat z 

podręcznika) 

Wymagania Sposób i data sprawdzenia 

wiadomości 

1. Monarchia absolutna we 

Francji. 
– Edykt nantejski i jego konsekwencje 

– rządy Ludwika XIII 

– rola kardynała Richelieu 

w kształtowaniu się absolutyzmu 

francuskiego 

– rządy absolutne Ludwika XIV 

– rozwój gospodarki francuskiej 

– wpływ władzy absolutnej na rozwój 

nauki, sztuki i architektury (Wersal) 

– znaczenie terminów: hugenoci, 

kardynał, arystokracja, Król Słońce, 

manufaktura, import, cła wewnętrzne 

 

2. Monarchia parlamentarna w 

Anglii. 
– przyczyny konfliktu między królem a 

angielskim parlamentem 

– przebieg i rezultat wojny domowej w 

Anglii 

– rola Olivera Cromwella w polityce 

republiki angielskiej 

– powrót do monarchii – ustrój monarchii 

parlamentarnej 

– utworzenie Wielkiej Brytanii 

– znaczenie terminów: purytanie, nowa 

szlachta, rojaliści, republika, lord 

protektor, monarchia parlamentarna 

 

3. Oświecenie w Europie. – oświecenie jako „wiek rozumu” 

– oświeceniowe podejście do kwestii 

religii 

– krytyka rządów absolutnych 

– idea trójpodziału władzy Monteskiusza 

– państwo jako umowa społeczna według 

Jana Jakuba Rousseau 

– rozwój nauki w XVIII wieku 

(matematyka, astronomia, fizyka, chemia, 

medycyna, biologia) 

– wybrane wynalazki epoki oświecenia 

– cechy sztuki klasycystycznej 

– znaczenie terminów: oświecenie, „wiek 

światła”, ateizm, władza ustawodawcza, 

władza wykonawcza, władza sądownicza, 

Wielka encyklopedia francuska, maszyna 

parowa, Panteon, tympanon, kopuła 

 

4. Nowe potęgi europejskie. – wzrost potęgi monarchii austriackiej, 

Królestwa Prus i Cesarstwa Rosyjskiego 

– reformy Piotra I: rozwój armii, 

 



administracji i floty 

– zmiany kulturowo-obyczajowe w Rosji 

– absolutyzm oświecony w Austrii 

– rozkwit militarny i gospodarczy Prus za 

panowania Fryderyka Wilhelma I i 

Fryderyka II 

– znaczenie terminów: absolutyzm 

oświecony 

5. Stany Zjednoczone 

Ameryki. 
– osadnictwo europejskie w Ameryce 

Północnej 

– konflikt pomiędzy władzami 

brytyjskimi a mieszkańcami trzynastu 

kolonii amerykańskich 

– wojna o niepodległość Stanów 

Zjednoczonych  

– Polacy w wojnie o niepodległość 

Stanów Zjednoczonych (Tadeusz 

Kościuszko, Kazimierz Pułaski) 

– konstytucja Stanów Zjednoczonych i 

trójpodział władzy 

– znaczenie terminów: bojkot, bostońskie 

picie herbaty, konstytucja, prezydent, 

Kongres, Izba Reprezentantów 

 

6. Powtórzenie wiadomości. Powtórzenie wiadomości z karty pracy nr 4.  

7. Sprawdzian wiadomości. Sprawdzian wiadomości z karty pracy nr 4.  

 


