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OBALENIE MONARCHII I POCZATEK 
REPUBLIKI FRANCUSKIEJ 

• Francuscy rewolucjoniści chcieli rozpowszechniać 
swoje pomysły w pozostałych krajach Europy, co 
doprowadziło do wybuchu wojny Francji z Austrią i 
Prusami w 1792 

• Na początku Francuzi odnosili porażki. O porażki 
ludzie oskarżyli króla Ludwika XVI i jego żonę Marię 
Antoninę, która była nielubiana przez ludzi 

• W Paryżu wzrosły ceny żywności i wybuchły 
zamieszki; ludzie zaatakowali pałac królewski,a 
Ludwik XVI wraz z rodziną został uwięziony 



Ciąg dalszy 

• W 1792 parlament zniósł monarchię konstytucyjną 
we Francji i ogłosił republikę 

• Cechy republiki: 

Władza w kraju należy do parlamentu 

 Członkowie parlamentu wybierani przez naród 

 

 Na początku1793 Ludwik XVI został uznany za 
winnego zdrady narodu i skazany na śmierć 



JAKOBINI 

• Po egzekucji Ludwika XVI do wojny z Francją przystąpiła 
Wielka Brytania, Holandia, Hiszpania, Portugalia 

• Powstał sojusz przeciwko Francji,aby doprowadzić do 
upadku republiki 

• We Francji ludzie coraz bardziej się buntowali, wzrosły 
ceny żywności, wśród biednych ludzi zapanował głód 

• W tej sytuacji , w 1793, rządy we Francji siłą przejęła 
radykalna grupa Jakobinów, której przywódcą był 
Maksymilian Robespierre. Jakobini uważali, że w walce z 
wrogami rewolucji należy wprowadzić terror, czyli 
najbardziej okrutne dla ludzi sposoby walki 



Ciąg dalszy 

• Jakobini powołali specjalny sąd- Trybunał 
Rewolucyjny, przed którym stawali ludzie 
oskarżeni o niechęć wobec nowego porządku 
we Francji; najczęściej sąd ogłaszał wyroki 
śmierci 

• Jakobini zwalczali Kościół katolicki, zabronili 
odprawiania mszy, palili święte obrazy oraz 
znieśli święta kościelne 

 



JAKOBINI 



UPADEK RZĄDU JAKOBINÓW 

• Za pomocą terroru jakobinom udało się poradzić 
sobie z kryzysem we Francji; poprawiła się sytuacja 
wojsk francuskich na froncie walk, ale ludzie dalej 
bali się kary śmierci 

• W lipcu 1794 przywódcy jakobinów wraz z 
Robespierrem zostali aresztowani i skazani na karę 
śmierci 

• Rządy we Francji przejęli umiarkowani zwolennicy 
rewolucji; rozwiązali oni specjalny sąd, czyli Trybunał 
Rewolucyjny i w 1795 uchwalili nową konstytucję 



Ciąg dalszy 

• Odtąd władzę wykonawczą sprawował 
pięcioosobowy rząd zwany dyrektoriatem; 
prawa wyborcze mieli ci obywatele, którzy 
płacili podatki; urzędnikami mogli być bogaci, 
czyli burżuazja; zachowano równość wobec 
prawa, prawo do wolności i swobodę 
działalności w przemyśle oraz handlu 



ĆWICZENIE DLA CIEBIE 

 Proszę rozwiąż interaktywną krzyżówkę z 
podręcznika na stronie 193 (e-book) 

 





 Dziękuję bardzo 

 

za uwagę 
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