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Przepisz notatkę do zeszytu i naucz się. 
 

1. Polska za panowania księcia saskiego z dynastii Wettinów – Augusta II Mocnego (1697 – 

1733) 

a. wstąpienie na tron Augusta II połączyło Polskę i Saksonię unią personalną 

b. wpływ  wojny północnej (1700-1721) na sytuację w Polsce 

– August II Mocny zawarł sojusz z carem Piotrem I Wielkim przeciwko Szwecji, 

– Szwedzi pokonali wojska rosyjskie i saskie i wkroczyli do Polski, 

– po ucieczce Augusta II na tron Polski wstąpił Stanisław Leszczyński (1704–1709) 

– w 1709 r. Szwedzi ponieśli klęskę pod Połtawą. 

– August II Mocny wrócił na tron polski. 

c. Sejm Niemy 

– August II Mocny dążył do wzmocnienia władzy królewskiej 

– niezadowolona szlachta zawiązała konfederację 

– spór został zakończony za pośrednictwem Rosji podczas tzw. Sejmu Niemego w 1717 r.  

d. znaczenie Sejmu Niemego 

– zapoczątkował ingerencję Rosji w sprawy polskie 

– osłabił władzę króla 

– ustalił liczbę wojska na bardzo niskim poziomie – 24 tys. żołnierzy 

  

2. Walka o władzę po śmierci Augusta II Mocnego – 1733 r. 

a. podwójna elekcja 

– szlachta wybrała Stanisława Leszczyńskiego (1733–1736). , 

– pod wpływem Rosji część szlachty wygrała Augusta III Sasa (1733 – 1763) 

b. podwójna elekcja doprowadziła do wybuchu wojny o sukcesję polska 

c. dzięki poparciu Rosji zwycięstwo odniósł August III Sas 

  

3. Anarchia za panowania  Augusta III Sasa 

a. upadek znaczenia sejmu – większość sejmów została zerwana – liberum veto 

b. przejawy słabości państwa  

– państwo było bezsilne wobec samowoli magnatów 

– Polska nie mogła przeciwstawić się wpływom państw sąsiednich 

– na terytorium Polski stacjonowały obce wojska 

  

4. Za panowania Augusta III Sasa nastąpił rozwój gospodarki i kultury 

  

5. Projekty reform politycznych 

a. w Polsce zaczęły się rozpowszechniać idee oświeceniowe 

b. autorzy projektów reform: 

– Stanisław Leszczyński – Głos wolny wolność ubezpieczający 

– Stanisław Konarski – O skutecznym Rad Sposobie 

c. projekty reform zakładały: 

– ograniczenie lub likwidację liberum veto 

– zastąpienie wolnej elekcji dziedzicznością tronu 

– poprawę położenia chłopów – np. zamianę pańszczyzny na czynsz oraz nadanie wolności 

osobiste. 
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Praca domowa  
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Praca domowa podlega ocenie, należy ją odesłać do 15 maja 2020r.na adres ankaplos@wp.pl 

(brak pracy skutkuje oceną niedostateczną) 
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