LO sem.IVA – HISTORIA 1godz. 17.04.2021
Temat: Rewolucja francuska.
1. Francja przed wybuchem rewolucji
a. Francja była monarchią absolutną,
b. władzę sprawował nieudolny Ludwik XVI z dynastii Burbonów,
c. społeczeństwo francuskie dzieliło się na trzy stany:
– duchowieństwo,
– szlachta,
– stan trzeci (chłopi i mieszczanie - w tym bardzo zamożna burżuazja).
d. dochody państwa nie wystarczały na pokrycie kosztów,
– utrzymania dworu,
– prowadzenia licznych wojen,
e. Ludwik XVI zwołał Stany Generalne, żeby uchwaliły nowe podatki – 1789 r.
2. Wybuch rewolucji we Francji – 1789 r.:
a. przedstawiciele stanu trzeciego dążyli do przeprowadzenia reform społecznych,
b. przedstawiciele stanu trzeciego ogłosili się Zgromadzeniem Narodowym,
c. Zgromadzenie Narodowe przekształciło się w Konstytuantę, czyli organ władzy, którego
zadaniem było uchwalenie konstytucji,
d. mieszkańcy Paryża zdobyli i zburzyli Bastylię – 14 lipca 1789 r.
d. zdobycie Bastylii uznaje się za początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej.
3. W sierpniu 1789 Konstytuanta uchwaliła Deklarację praw człowieka i obywatela,
która:
a. znosiła podział społeczeństwa na stany,
b. ustanawiała równość wszystkich wobec prawa,
c. przyznawała prawa i wolności:
– wolność słowa,
– wolność wyznania,
– prawo własności,
– gwarancję nietykalności osobistej,
– prawo do oporu przeciwko niesprawiedliwości.
4. We wrześniu 1791 r. została uchwalona konstytucja:
a. Francja stała się monarchią konstytucyjną,
– głową państwa pozostawał król,
– władz króla była ograniczona przepisami konstytucji,
b. konstytucja wprowadzała trójpodział władzy:
– władza ustawodawcza należała do Zgromadzenia Prawodawczego,
– władzę wykonawczą sprawował król,
– Władzę sądowniczą sprawowały niezależne sądy,
c. konstytucja gwarantowała wszystkie prawa obywatelskie zapisane w Deklaracji praw
człowieka i obywatela.
II. Ustanowienie republiki we Francji
1. Obalenie monarchii:
a. w 1792 r. Francja znalazła się w stanie wojny z Austrią i Prusami,
b. we wrześniu 1792 r. parlament francuski zniósł monarchię i ustanowił republikę,
c. w styczniu 1793 r. Ludwik XVI został ścięty na gilotynie,
2. Terror jakobinów:
a. sytuacja republiki francuskiej po ścięciu Ludwika XVI pogorszyła się,

– do wojny z Francją przystąpiły nowe państwa,
– w kraju zapanowały drożyzna i głód,
b. w zagrożonej Francji w 1793 r. władzę przejęli jakobini,
– przywódcą jakobinów był Maksymilian Robespierre,
– jakobini powołali specjalny sąd – Trybunał Rewolucyjny,
– Trybunał Rewolucyjny skazał na śmierć na gilotynie ponad 30 tys. osób
– okres rządów jakobinów nazywany jest Wielkim Terrorem,
3. Rządy dyrektoriatu:
a. krwawe rządy jakobinów zostały obalone w lipcu 1794 r.
a. przywódcy jakobinów wraz z Robespierre'em zostali skazani na śmierć,
b. w 1795 r. została uchwalona nowa konstytucja,
– władzę wykonawczą sprawował pięcioosobowy dyrektoriat,
– prawo głosowania przysługiwało wszystkim obywatelom płacącym podatek,
– prawo do piastowania urzędów mieli tylko zamożni ,
– została zachowana większość praw,
– konstytucja z 1795 r. umocniła pozycję polityczną burżuazji.

