
KARTA PRACY 4 

 

Polska pod zaborami- utrwalamy wiadomości. Praca z mapą  

 

 

I rozbiór Polski 1772r. 

 

Ostatni król Polski, Stanisław August Poniatowski, był człowiekiem dobrze 

wykształconym. Podróże sprawiły, że zdawał sobie sprawę z potęgi państw sąsiednich-

Rosji, Austrii i Prus. Rozumiał, że mogą być dla Polski zagrożeniem, postanowił więc 

ratować sytuację naszego kraju. Zaczął wprowadzać reformy, to znaczy zmiany, w 

dziedzinie politycznej i gospodarczej. Miały one wzmocnić nasze państwo. Nie podobały 

się one sąsiadom Polski, zwłaszcza Rosji, która robiła wszystko, aby reform nie udało się 

wcielić w życie. 

W Polsce rozpoczęła się wojna domowa między przeciwnikami a zwolennikami reform. W 

kraju zapanował chaos, król nie był w stanie sprawować rządów.  

W 1772 r. Rosja, Austria i Prusy podjęły decyzję o zagrabieniu części ziem polskich, 

czyli o I rozbiorze Polski. 

 

 

ZADANIE 1 Odpowiedz na pytania: 

 

Jak nazywał się ostatni król Polski? 

 Henryk Walezy 

 Bolesław Chrobry 

 Stanisław August Poniatowski 

 

   Co to są „reformy”? 

 Zmiany, ulepszenie 

 Zerwanie stosunków z innymi państwami 

 Wypowiedzenie wojny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZADANIE 2: Pokoloruj mapkę  konturową wg poniższych wskazówek 

 na czerwony kolor zaznacz ziemie zaboru Rosyjskiego 

 na zielony kolor zaznacz ziemie zaboru Pruskiego 

 na zielony kolor zaznacz ziemie zaboru Austriackiego 

 

 

 
ZADANIE 3 Uzupełnij tabelkę: 

Zaborca Odebrane Polsce ziemie 

Austria  

Rosja  

Prusy  

 

 

 

II rozbiór Polski 1793r. 

 

Po I rozbiorze w Polsce nadal toczyła się walka polityczna miedzy zwolennikami a 

przeciwnikami reform. Przyszedł czas na konkretne zmiany, które powstały w wyniku 

obrad Sejmu Czteroletniego w latach 1788-1792. Nowa Konstytucja, zatwierdzona 3 

maja 1791 roku stała się symbolem walki Polaków o wzmocnienie państwa polskiego 

i zachowania suwerenności. 

Zmiany, a szczególnie zwiększenie liczby wojska, nie spodobały się znów Rosji. 

Znaleźli się w Polsce zdrajcy, którzy poprosili carycę Katarzynę II o pomoc w 

obaleniu konstytucji. Do Polski wysłała ona 100 tysięcy wojska. Polska ,w obliczu tak 

silnego wroga ,poniosła klęskę. 

23 stycznia 1793 roku Rosja i Prusy dokonały II rozbioru Polski. Austria w tym 

czasie była zajęta wojną z Francją, dlatego nie wzięła udziału w rozbiorze.  

Obrady sejmu , zwanego „niemym” (nikt z posłów się nie sprzeciwił) zakończyły się 

zatwierdzeniem nowych granic. 



ZADANIE 4: Pokoloruj mapkę  konturową wg poniższych wskazówek 

 

 na czerwony kolor zaznacz ziemie zaboru Rosyjskiego 

 na zielony kolor zaznacz ziemie zaboru Pruskiego 

 

 
ZADANIE 5:Uzupełnij tabelkę: 

Zaborca Odebrane Polsce ziemie 

Rosja 

 

 

Prusy 

 

 

 

 

III rozbiór Polski 1795r. 

 

 

ZADANIE 6:  Pokoloruj obszary zagarnięte przez zaborców po III rozbiorze 1795 r. 

 

 na czerwony kolor zaznacz ziemie zaboru rosyjskiego 

 na zielony kolor zaznacz ziemie zaboru pruskiego 

 na żółty  kolor zaznacz ziemie zaboru austriackiego 

 

 



 
ZADANIE 7:Na osi czasu zaznacz roki I, II i  III rozbioru Polski .Określ wiek 
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