
REWOLUCJA FRANCUSKA 



SYTUACJA FRANCJI PRZED 
REWOLUCJĄ 

 W XVIIIw. rządy absolutne we Francji sprawowała dynastia 
Burbonów  

 W tamtych czasach Francja miała bardzo silną armię i flotę morską, 
która uczestniczyła w konfliktach zbrojnych 

 Tak silna armia i flota wymagały wielu pieniędzy 

 Bardzo kosztowne było również utrzymanie królewskiego dworu w 
Wersalu 

 Te wszystkie wydatki spowodowały, że w skarbcu Francji zaczęło 
brakować pieniędzy, więc Ludwik XVI nałożył nowe  podatki na ludzi 

 W 1789 Ludwik XVI zwołał posiedzenie Stanów Generalnych, które 
były zgromadzeniem przedstawicieli społeczeństwa francuskiego. 
Zadaniem Stanów było doradzanie królowi 

 



SPOŁECZEŃSTWO WE FRANCJI 

 SPOŁECZEŃSTWO WE FRANCJI 

 

          

STAN I  STAN II   STAN III 
Duchowieństwo    szlachta  burżuazja 

       (kupcy, bankierzy, 

       przedsiębiorcy) 

 



WYBUCH REWOLUCJI FRANCUSKIEJ 

• Przedstawiciele trzeciego stanu chcieli poprawić swoją 
sytuację, ale władca nie zgodził się na zmiany. Wtedy też trzeci 
stan zwołał Zgromadzenie Narodowe, które przeciwstawiło  
się władzy absolutnej króla; zagrozili, że nie zakończą obrad 
dopóki nie uchwalą konstytucji 

• Ludwik XVI był zaskoczony tym, co się wydarzyło i uznał 
zgromadzenie 

• Potem Zgromadzenie Narodowe zmieniło swoją nazwę na 
Konstytuanta (od słowa konstytucja); głównym zadaniem było 
uchwalenie konstytucji 



Ciąg dalszy 

• Na początku lipca 1789 rozeszły się informacje po kraju, że 
Ludwik XVI zbiera wojsko w okolicy Wersalu, żeby rozpędzić 
Konstytuantę 

• Oburzeni ludzie 14 lipca 1789 zaatakowali i zdobyli twierdzę 
Bastylia, która była też więzieniem, i tak rozpoczęła się Wielka 
Rewolucja Francuska 

• Wkrótce zamieszki pojawiły się w całym kraju; chłopi odmówili 
płacenia danin dla króla i wykonywania pracy na rzecz 
najbogatszych; chłopi palili zamki i pałace 

• Konstytuanta zniosła obowiązki chłopów na rzecz bogatych i 
Kościoła; pozbawiła też prawa niepłacenia podatków przez 
szlachtę i duchowieństwo 



BASTYLIA 



ĆWICZENIE DLA CIEBIE 

1. Proszę napisz, który stan społeczeństwa francuskiego był w 
najtrudniejszej sytuacji i dlaczego, czyli uzasadnij swoją 
odpowiedź. 

2. Proszę podkreśl zdania prawdziwe: 

a) Przyczyną wybuchu rewolucji francuskiej było 
niezadowolenie ludzi. 

b) Armia francuska należała do słabych i mało popularnych. 

c) Król Ludwik XVI był przedstawicielem dynastii Sasów. 

d) Stan drugi w społeczeństwie stanowiła szlachta. 

 


