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1.Wybór Augusta II na króla Polski w roku .................... zapoczątkował unię z ........................................
Ambitna polityka króla wciągnęła Rzeczpospolitą w wojnę północną, która trwała w latach ..............-.........
Rzeczpospolita nie brała w niej udziału, ale część działań zbrojnych toczyła się na jej obszarze. Konflikt
ten spowodował wojnę domową w Rzeczpospolitej i podział na dwa zwalczające się obozy. Po stronie
Augusta II zawiązała się konfederacja w................................................... , której przedstawiciele podpisali
układ z .................................. w............................. Konfederacja warszawska opowiedziała się po stronie
wojewody poznańskiego ............................................................... , który został koronowany na króla Polski
w ............................................. August II po powrocie na tron Polski kontynuował swoją dotychczasową
politykę, co spowodowało zawiązanie konfederacji w 1715r. w.................................. Mediatorem w sporze
był car Rosji ............................

2.Wymień postanowienia konfederacji warszawskiej i Sejmu Niemego.
a........................................................................................................................................................................
b........................................................................................................................................................................
c.........................................................................................................................................................................
d..........................................................................................................................................................................
e..........................................................................................................................................................................

3.Do podanych porozumień państw ościennych skierowanych przeciwko Rzeczpospolitej dopisz datę i
warunki .

a)Poczdam -.................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
b) traktat Loewenwolda-....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
4. W roku 1733 pośmierci Augusta III, większość szlachty polskiej wybrała na tron ...................................
który został poprzednio teściem króla francuskiego ........................................ Ta elekcja spotkała się ze
sprzeciwem dwóch państw ................................ , ................................. W oparciu o wojska rosyjskie
przeprowadzono nową elekcję, na której wybrano królem Augusta Sasa. Prawa Leszczyńskiego do tronu
poparła Francja. Po podwójnej elekcji w roku ................. zawiązana została konfederacja pod
wodzą............................ w .................................... Ostatecznie na mocy układu..................................
Stanisław zrzekł się praw do korony polskiej, jako rekompensatę otrzymał Księstwo................................ ,
w którym przebywał dośmierci.
5. Wymień obozy magnackie i związane z nimi rodziny powstałe w okresie panowania Augusta III Sasa
a......................................................................................................................................................................
b......................................................................................................................................................................
6. Wymień reformy sejmu konwokacyjnego z roku 1764.
a........................................................................................................................................................................
b........................................................................................................................................................................
c.........................................................................................................................................................................
d........................................................................................................................................................................
e.........................................................................................................................................................................
7. Ostatnie lata przed pierwszym rozbiorem Polski, to okres bezwzględnej ingerencji ..................................
pozostającej pod władzą carycy ............................................... w sprawy Polski. Wykonawcami poleceń

carycy byli szef dyplomacji rosyjskiej Nikita.................................... i rosyjski ambasador w Polsce Mikołaj
................................ z jego inspiracji zostały zawiązane konfederacje innowiercze w ..................................
i .................................. oraz katolicka w ..................................... Na zwołanym do Warszawy sejmie w
roku................ zagwarantowano .................................... równouprawnienie, które utracili przedtem na
sejmie w ...................... roku. Rosja narzuciła Rzeczpospolitej tzw. prawa.................................................
do których zaliczano:.................................... , ............................................ , ................................................



................................................................................. ,....................................................................................
Wspomniane prawa zostały objęte gwarancjami .................................................
8. Na sejmie porozbiorowym zwołanym w 1773 r. do .................................... mimo sprzeciwu
posłów patriotów z ................................................. na czele, ratyfikowano konwencję rozbiorową.
Powołano nowy organ kierujący sprawami państwowymi ...................................................... Jako odrębny
organ kierujący szkolnictwem sejm powołał ................................................................................................
9. Do podanych nazwisk działaczy politycznych dopisz ich dzieła
a) Hugo Kołłątaj-..........................................................................................................................................
b) Stanisław Konarski-....................................................................................................................................
c) Stanisław Leszczyński-................................................................................................................................
d) Stanisław Staszic-........................................................................................................................................
10. Wymień obozy polityczne działające w czasie Sejmu Wielkiego, ich programy i przedstawicieli

Obóz Przedstawiciele Programy

11. Sejm Wielki zawiązany pod węzłem................................................. rozpoczął działalność w roku
................. Jego największym osiągnięciem była Konstytucja 3 maja 1791roku pod nazwą............................
............................ , której integralną częścią były dwie wcześniej uchwalone ustawy: ustawa z marca 1791 r
o.................................. oraz ustawa z kwietnia tegoż roku o ......................................................Usprawniono
funkcjonowanie parlamentu, m.in. przez wprowadzenie .................... letniej kadencji sejmu i zniesienie ,
paraliżującego dotąd obrady ............................. Prawo brania udziału w Sejmie utraciła szlachta
................................ , a prawo to wprawdzie w ograniczonym zakresie, uzyskali........................................
Wzmocniona została władza wykonawcza, którą pod przewodnictwem króla sprawował organ
zwany.......................................... Decyzje króla wymagały kontrasygnaty ..................................... , którzy
ponosili odpowiedzialność polityczną za swoje i monarchy działania przed ........................... Konsekwencją

tych postanowień była utrata przez szlachtę posiadanego od roku ................... prawa ..................................
królowi. Było ono podstawą licznych i anarchizujących I Rzeczpospolitą wystąpień przeciwko królowi,
zwanych rokoszami lub ................................ Pozycję króla stabilizowało także zniesienie.............................
i wprowadzenie dziedziczności tronu w dynastii .................................. Dzieło Sejmu Wielkiego
przekreślała.................................................. i interwencja zbrojna .......................... W jej wyniku nastąpił
.............. rozbiór Polski. Traktat rozbiorowy zatwierdzony został przez sejm..........................................
w roku.....................
12. Patrioci skupieni po drugim rozbiorze w Saksonii chcieli ratować Polskę przez ogólnonarodowe
powstanie. Akt wybuchu powstania ogłoszono w dniu............................. 1794 r. w ...................................
...................................... został Tadeusz Kościuszko. Pierwsze zwycięstwo przy udziale kosynierów
odniesiono (miesiąc, rok).......................... pod .............................. Dla chłopów T. Kościuszko ogłosił
................................................ w dniu 7 V 1794 r. Powstanie wybuchło też w Warszawie i
Wilnie.Na czele insurekcji warszawskiej stanął ................................... Wkrótce jednak wydarzenia
przybrały niekorzystny dla powstania obrót. W bitwie pod ...................................... ranny
Kościuszko dostał się niewoli. Następnym naczelnikiem powstania mianowano
....................................... Wojska rosyjskie pod dow. .........................................................................
zdobyły Warszawę urządzając rzeź...............................Król Stanisław August abdykował w .........................

13. Uzupełnij tabelę-Rozbiory Rzeczpospolitej, wpisując ziemie zajęte przez zaborców.



Rozbiory ROSJA AUSTRIA PRUSY
Pierwszy

Drugi

Trzeci


