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Praca domowa: 
Przeczytaj uważnie treść notatki. Przepisz do zeszytu temat oraz punkty (wytłuszczonym 
drukiem). Na końcu znajduje się również kolorowanka do robienia .
 Pod  tematem podane są linki do prezentacji multimedialnej i strony e-podręczników, które 
będą ci pomocne w zrozumieniu tematu. Jeśli jest taka możliwość proszę skopiował (lub 
wpisać jeśli nie chce się otwierać) i obejrzeć.
 Odeślij mi pod adres  sp17soswpt@gmail.com , możesz również wysłać na Messenger. 
 
Linki:
https://www.youtube.com/watch?v=ds0n-2Wk9dE
https://epodreczniki.pl/a/poczatki-wladzy-ostatniego-krola/Dss99gPA9
https://epodreczniki.pl/a/reformy-panstwa-w-czasach-stanislawa-augusta-
poniatowskiego/Di3e8Z6mH

LEKCJA 
 Temat: Ostatnia wolna elekcja i rozbiór Rzeczypospolitej.

1. Elekcja Stanisława Poniatowskiego i jego pierwsze reformy.
2. Stosunki Rzeczypospolitej z Rosją.
3. Konferencja barska.

- zbrojny związek szlachty polskiej w obronie katolicyzmu i wolności 
- skierowany przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i Rosji
- konfederaci wypowiedzieli wojnę Rosji i ogłosili detronizację króla
- wybuchła wojna domowa
- Rosjanie zdobyli Bar
- szlachta przeniosła walki na Ukrainę, gdzie wybuchło przeciw niej powstanie chłopów 
i kozaków
- 1769 r. - zajęcie przez Austrię południa Polski, a przez Prusy Gdańska i Wielkopolski
- upadek konfederatów

4. I rozbiór Rzeczypospolitej (1772r.)

Po śmierci Augusta III zebrał się sejm konwokacyjny (1764). Ustalono na nim: 
- nowy regulamin sejmowy (zakaz przysięgania na instrukcje poselskie)
- zniesienie liberum veto w sprawach skarbowych i wojskowych
- utworzenie komisji skarbowych, aby ściągały podatki.
Zmiany nie podobały się szlachcie oraz carycy Katarzynie II, która przysłała do Polski 
nowego ambasadora- Mikołaja Repina. Miał on za zadanie nie dopuścić do zmian 
ustrojowych w Polsce. Do kolejnej wolnej elekcji doszło pod naciskiem rosyjskim. 
Królem został Stanisław August Poniatowski. Jego okres rządów był czasem trudnym. 
Na losy Polski wpłynęli sąsiedzi, a szlachta była przywiązana do „złotej wolności”.
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LEKCJA 
 Temat: Reformy stanisławowskie.

    

1. Próby reform.
2. Odrodzenie kulturalne.
3. Zmiany w Warszawie.
4. Ożywienie gospodarcze.
5. Reformy Stanisława Augusta Poniatowskiego

- reformy wojska: zastąpienie kawalerii piechotą, nowe rodzaje broni, kształcenie korpusu w 
Korpusie Kadetów (Szkole Rycerskiej),
- spis królewszczyzn,
- utworzenie mennicy państwowej,
- ujednolicenie systemu miar i wag,
- powołanie Komisji Dobrego Porządku dla miast,
- rozwój gospodarczy (manufaktury, Kanał Ogińskiego łączący Dniepr i Niemen, Komisja 
Górnicza),
- kodyfikacja prawa,
- założenie pierwszej uczelni świeckiej (1765r.)- Szkoły Rycerskiej,
- założenie Komisji Edukacji Narodowej (1773r.- zajmującej się reformą oświaty),
- rozkwit kultury Oświecenia,
- mecenat królewski; obiady czwartkowe, powstanie pism „Monitor”, „Zabawy Przyjemne i 
Pożyteczne”, założenie Ogrodu Botanicznego w Krakowie, przebudowa zamku 
królewskiego, budowa Łazienek.



Stanisław August Poniatowski


