
Klasa 6 

Karta pracy z historii nr 5 – Upadek Rzeczypospolitej 

Miesiąc: marzec-kwiecień 

 

 

 Tematyka (temat z 

podręcznika) 

Wymagania Sposób i data 

sprawdzenia 

wiadomości 

1. Rzeczpospolita pod 

rządami Wettinów. 

– unia polsko-saska i jej skutki 

– wielka wojna północna i wojna 

domowa w Rzeczypospolitej 

– sejm niemy i wzrost zależności 

Rzeczypospolitej od sąsiadów 

– podwójna elekcja Augusta III 

i Stanisława Leszczyńskiego 

– charakterystyka rządów Augusta II i 

Augusta III 

– projekty reform Stanisława 

Leszczyńskiego i Stanisława 

Konarskiego 

– rozwój szkolnictwa 

– znaczenie terminów: konfederacja, 

sejm niemy, anarchia, epoka saska, 

Collegium Nobilium 

 

2. Pierwszy rozbiór 

Polski. 

– okoliczności wyboru Stanisława 

Poniatowskiego na króla 

Rzeczypospolitej 

– reformy Stanisława Augusta 

Poniatowskiego (reforma monetarna, 

założenie Szkoły Rycerskiej) 

– konfederacja barska 

– okoliczności i skutki pierwszego 

rozbioru Rzeczypospolitej 

– postać Tadeusza Rejtana 

– reformy sejmu rozbiorowego, 

ustanowienie Komisji Edukacji 

Narodowej 

– znaczenie terminów: Familia, prawa 

kardynalne, Szkoła Rycerska, sejm 

rozbiorowy, Komisja Edukacji Narodowej 

 

3. Kultura polskiego 

oświecenia 

– polska literatura oświeceniowa 

– narodziny Teatru Narodowego 

– mecenat Stanisława Augusta 

Poniatowskiego i obiady czwartkowe 

– sztuka klasycystyczna w Polsce (pałac 

Na Wodzie) 

– reforma szkolnictwa po pierwszym 

rozbiorze Polski (Komisja Edukacji 

Narodowej i Towarzystwo do Ksiąg 

Elementarnych) 

– znaczenie terminów: teatr narodowy, 

 



obiady czwartkowe, portyk, belweder, 

szkoła parafialna 

4. Sejm Wielki i 

Konstytucja 3 maja. 

– okoliczności zwołania Sejmu 

Wielkiego 

– reformy wprowadzone przez Sejm 

Wielki 

– postanowienia Konstytucji 3 maja 

– zawiązanie konfederacji targowickiej 

– wojna polsko-rosyjska w 1792 roku 

– drugi rozbiór Polski 

– znaczenie terminów: Sejm Wielki, Straż 

Praw, konfederacja targowicka, 

detronizacja, emigracja 

 

5. Powstanie 

kościuszkowskie i 

trzeci rozbiór Polski.. 

– okoliczności wybuchu powstania 

kościuszkowskiego 

– przebieg powstania (zwycięstwo pod 

Racławicami, Uniwersał połaniecki, 

bitwa pod Maciejowicami, rzeź Pragi) 

– trzeci rozbiór Polski 

– przyczyny utraty niepodległości 

– znaczenie terminów: naczelnik, 

insurekcja, kosynierzy, uniwersał 

 

6. Powtórzenie 

wiadomości. 

Powtórzenie wiadomości z karty pracy nr 

5. 

 

7. Sprawdzian 

wiadomości. 

Sprawdzian wiadomości z karty pracy nr 

5. 

 

 


