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kl.6 

Temat : Nowe potęgi europejskie . 

 

1) Przepisz temat i datę dzisiejszej lekcji. 

2) Przeczytaj temat z podręcznika ze str. 138-141 

3) Przepisz lub wydrukuj notatkę z lekcji: 

 Wzrost znaczenia Prus, Austrii i Rosji 

1. W XVIII w. pod wpływem idei oświeceniowych wykształcił się absolutyzm oświecony : 

absolutyzm oświecony - forma ustroju państwa będąca odmianą absolutyzmu, popularna w 

Europie w drugiej połowie XVIII w., w której władca, pozostając monarchą absolutnym, przyznaje 

społeczeństwu pewne wolności (np. tolerancję religijną) i respektuje niektóre zasady umowy 

społecznej między sobą a społeczeństwem; idea absolutyzmu oświeconego wywodzi się z filozofii 

oświecenia i zakłada, że władza pochodzi od ludu, który zrezygnował ze swoich praw politycznych 

na rzecz światłego monarchy.  

2. Wzrost znaczenia Prus 

a. w 1701 r. Fryderyk I ogłosił się królem Prus – postało Królestwo Prus 

b. reformy Fryderyka II Wielkiego 

– zniósł cenzurę 

– zakazał stosowaniu tortur 

– wprowadził tolerancję religijną 

– wprowadził powszechny obowiązek szkolny dla chłopców 

c. stworzył silną armię 

d. podczas wojny z Austrią zdobył dla Królestwa Prus Śląsk 

3. Monarchia Habsburgów austriackich 

a. posiadłości Habsburgów były bardzo zróżnicowane narodowościowo i wyznaniowo 

b. reformy cesarzowej Marii Teresy i cesarza Józefa II 

– stworzyli nowoczesną administrację 

– Józef II wprowadził tolerancję religijną i ograniczył wpływy Kościoła 

– zniósł poddaństwo chłopów 

– obłożył podatkami szlachtę i duchowieństwo 

c. powiększył i unowocześnił armię. 

4. Reformy Piotra I Wielkiego (1689-1725) w Rosji 

a. car odbył podróż po Europie, żeby zapoznać się z funkcjonowaniem nowoczesnych państw 

b. reformy wewnętrzne 

– podporządkował swojej władzy Cerkiew 
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– unowocześnił gospodarkę - nakazał tworzenie manufaktur 

– narzucił poddanym zachodnie obyczaje i ubiory 

– unowocześnił i powiększył armię 

c. dokonał podboju Inflant i Estonii i zdobył dostęp do Bałtyku 

d. zbudował Petersburg i przeniósł do niego stolicę 

e. w 1721 r. przyjął tytuł cesarza i zmienił nazwę państwa na Cesarstwo Rosyjskie 

 

Zadanie domowe : Wykonaj temat w zeszycie ćwiczeń - Oświecenie w Europie str.66-68 ( temat z 

poprzedniej lekcji) 

termin -tydzień 

i temat: Nowe potęgi europejskie str.69-71 ( temat dzisiejszy) 

termin do 15.05. 
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