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Absolutismus a osvícenství v Polsku 
Pracovní list 

 
Na základě výuky, učebnice a práce s internetem doplňte jednotlivé body. 

 

vymření Jagellonců po meči – …............ 

volební monarchie: 

konec 17. st. -  králem zvolen …............................................., jednání s ….......................... 

18. století   

 Severní válka 

   Proti armádě švédského krále Karla XII. mnohde propuká partyzánská válka a 1704 se podepisuje 
polsko-ruský pakt, nicméně o dva roky později již polský král August II. musí uprchnout a Rusko 
bojuje se Švédy  samo. Švédský král má silné osobní antipatie k Augustovi a odmítá jakýkoli separátní 
mír. Chce ho zcela zbavit trůnu, což učiní po obsazení Varšavy a Krakova, kdy „doporučí“ k volbě 
králem bezvýznamného vojvodu Stanislava Lescyńského. Toho většina šlechty  neuznává a 
„setrvává“ při Augustovy, který se však musí Švédům již bránit i v rodném Sasku. Švédská vojska 
nakonec definitivně poráží Petr I. v bitvě u Poltavy roku 1709, vrací na trůn Augusta II. a Švédové 
vyklízejí dobytá území.  
  

dopady sedmileté války –  

                                       –  

                                       –  ukončeno: …......................... 

1764 zvolen králem …..................................................., proč: . 

pokusy o  reformy  –  

                                _ 

 

reakce v Polsku:  

„mezinárodní“ řešení –  

                                   –  1772                                                       

                                   –  1791  

                                   –  1793  

                                   –  1794                                                       (medailonek – učeb. str. 37) 

                                   –  1795  



Myšlenkové aktivity 

   Následující otázky nemají nutně jen jedno správné řešení. Variant odpovědí je vícero, přičemž pro 
případné klasifikační hodnocení je zásadní způsob zdůvodnění vytvořené odpovědi, tedy schopnost 
propojování informací, logické odvozování, zdůvodnění svého názoru. Tím pádem mohou být 
v některých případech shodně uznatelné i naprosto protichůdné odpovědi. Dokonce i nejednoznačný 
závěr, je-li vhodně odůvodněn, může být plnohodnotnou odpovědí. 

   Není nutné, aby se odpovědi vytvářely zpaměti, lze bez problémů využít vlastních zápisků 
z pracovních listů, učebnici či  informací na internetu. Pracovat lze i ve dvojicích či skupinkách. 
Možná je též širší diskuse, zejména v případech srovnávání se současností. Míra využití dostupných 
informací je taktéž možnou součástí hodnocení. 

  
 
  Pokuste se vlastními slovy charakterizovat celkový stav polského království. Jak 
vám připadá? Dal by se očekávat jiný vývoj, než který postupně nastal? Šlo mu 
případně nějak zabránit – teoreticky, ale i prakticky? 
 
 
  Co je základními motivy jednání sousedních států při „mezinárodním řešení 
situace“? Lze totéž použít při analýze některých moderních, popř. aktuálních situací 
ve světové politice? 
 
 
  Plyne z toho celého nějaké ponaučení? Lze ho následně vtáhnout do přemýšlení o 
střetu koncepce národnostního státu a fungování EU? 
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech 

škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
  


