
TADEUSZ KOŚCIUSZKO I POWSTANIE 
KOŚCIUSZKOWSKIE 



PIERWSZY ROZBIÓR POLSKI 

 Przyczyną I rozbioru Polski było to, że Polska 
stawała się coraz słabszym państwem, co 
postanowiły wykorzystać inne państwa 

 

 W 1791 Rosja , Austria i Prusy dokonały I 
rozbioru Polski zabierając część ziem  



II ROZBIÓR POLSKI 

 03.05.1791 podpisano w Polsce Konstytucję 3 
Maja, ale niestety nie udało się wprowadzić 
zmian zawartych w dokumencie 

 W 1793 Prusy i Rosja dokonały II rozbioru 
Polski zabierając kolejne ziemie 

 II rozbiór Polski spowodował w Polakach coraz 
większy bunt przeciwko sytuacji, w jakiej 
znalazł się kraj 



POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE 



POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE 

 W 1794 generał Tadeusz Kościuszko zebrał 
wojsko polskie, mieszczan, chłopów i stanął na 
czele powstania przeciwko Rosji i Prusom 

 Ważną grupą wśród wojska polskiego byli 
kosynierzy, czyli chłopi uzbrojeni w kosy 

 Kosynierzy ruszyli z Krakowa do Warszawy 

 W okolicy Racławic doszło do bitwy, w której 
zwycięstwo odnieśli Polacy 



Ciąg dalszy 

 Niestety wojska rosyjskie były silniejsze niż 
polskie 

 Polacy odnieśli bolesną porażkę w bitwie pod 
Maciejowicami; skutkiem było to, że Tadeusz 
Kościuszko trafił do rosyjskiej niewoli i 
powstanie upadło 



KOSYNIERZY 



SKUTKI POWSTANIA  

 Upadek powstania oznaczał koniec 
niepodległości Polski 

 W 1795 Rosja, Austria i Prusy dokonały III 
rozbioru Polski 

 Król Stanisław August Poniatowski 
zrezygnował z polskiego tronu 

 Rzeczpospolita na 123 lata zniknęła z mapy 
Europy 



ĆWICZENIE DLA CIEBIE 

1. Proszę uzupełnij tekst: 

 Pierwszy rozbiór Polski nastąpił w 1791r., podczas 
którego Rosja, Austria i ……………. Zabrały Polsce 
część ziem. W 1791r. Uchwalono Konstytucję 
……………….. . W 1793r. Nastąpił …………. rozbiór 
Polski. Polacy postanowili się sprzeciwić i na czele 
z Tadeuszem…………………….. rozpoczęli 
powstanie……………………………… . W oddziałach 
polskich była grupa kosynierów, czyli chłopów, 
którzy mieli …………………… . Polacy zwyciężyli 



  w okolicy ……………………………..  . Potem 
przegrali jednak pod Maciejowicami i Tadeusz 
Kościuszko trafił do rosyjskiej ……………… . W 
konsekwencji powstanie ……………….. W 1795r. 
Doszło do III rozbioru Polski, w wyniku którego 
państwo zniknęło z mapy Europy na 
…………….lata. 



2. Napisz proszę, w którym rozbiorze Polska 
utraciła następujące miasta: Warszawę, 
Poznań i Wrocław. Możesz zaznaczyć je na 
mapie. Pomocna będzie mapa, którą 
znajdziesz w e-booku z historii na stronie 92. 

 

Powodzenia! 



   Dziękuję  

 

za uwagę 
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