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5.2 Rewolucja w Anglii (lekcja 32)

1. Dopasuj dokument do właściwego opisu. Wpisz w kratki tabeli odpowiednią cyfrę.

1. Habeas Corpus Act 2. Deklaracja praw narodu  
angielskiego 3. Akt nawigacyjny

Dokument zaprzysiężony przez Wilhelma III Orańskiego. Określał zasady funkcjonowania monarchii angielskiej, 
w której o sprawach państwowych będzie decydował parlament, a król będzie pełnił funkcje reprezentacyjne. 

Dokument wydany przez parlament w 1651 roku. Wprowadzał nakaz, by produkty importowane do Anglii były 
przywożone wyłącznie na statkach angielskich. 

Ustawa uchwalona przez angielski parlament. Wprowadzała zakaz więzienia bez wyroku sądowego. 

2. Uzupełnij drzewo genealogiczne. Wpisz w puste miejsca imiona władców oraz daty ich panowania w Anglii. Ustal 
ich związki rodzinne i uzupełnij luki w zdaniach.

 
( – )

 
( – )

Karol I Stuart 
(1625– )

Jakub  
(1685– )

Maria II Stuart 
(1689–1694)

Maria II Stuart była  dla Karola I Stuarta.

Karol I Stuart był  dla Jakuba II Stuarta.

Wilhelm III Orański był  dla Marii II Stuart.

Jakub II Stuart był  dla Wilhelma III Orańskiego.

Maria II Stuart była  dla Karola II Stuarta.

Karol II Stuart był  dla Jakuba II Stuarta.

Jakub II Stuart był  Marii II Stuart.
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5.3 Absolutyzm Ludwika XIV (lekcja 33)

1. Połącz fakty i wydarzenia z odpowiednimi postaciami.  

Jean-Baptiste Colbert

Na jego polecenie zbudowano 
pałac w Wersalu.

Ograniczył rolę  
Stanów Generalnych.

kardynał  
Armand Richelieu

Opracował zasady  
merkantylizmu – zmniejszającego 
import, a zwiększającego eksport 

towarów.

Odwołał edykt nantejski  
w 1685 roku.

król Ludwik XIV

Szlachta urzędnicza  
zawdzięczała mu swą pozycję.

Bez wyroków sądowych  
osadzał w Bastylii  

przeciwników monarchii.

2. Król Ludwik XIV mawiał: Państwo to ja! Wyjaśnij, jak należy interpretować te słowa.

3. Zgodnie z zasadą merkantylizmu wskaż te towary, które były objęte zakazem przywozu do Francji. Wstaw znak X 
w odpowiednie kratki.
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5.4 Oświecenie (lekcje 34–35) 

1. Stwórz mapę mentalną dotyczącą oświecenia. Linie mapy to główne zagadnienia. Dopisz szczegółowe fakty.

Monteskiusz Rousseau

Pisarze polityczni

Oświecenie

Terminy Literatura Popularyzacja wiedzy

Prawa człowiekaNauka

2. Scharakteryzuj budowlę wzniesioną w stylu klasycystycznym. Skorzystaj z wyrazów umieszczonych w ramce. 

oszczędne zdobnictwo      statyczność      kolumna      antyk      prostota
harmonia       monumentalizm        tympanon

Gmach teatralny na placu Gendarmenmarkt w Berlinie
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