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ƐĺZaznacz prawdziwe informacje dotyczące
początków panowania Stanisława Augusta
Poniatowskiego.
ĺ unia personalna z Saksonią
ĺ wprowadzenie cła generalnego
ĺ założenie Szkoły Rycerskiej
ĺ zasada głosowania większością głosów
w sprawach skarbu
ĺ zniesienie liberum veto i wprowadzenie
głosowania większością głosów
ĺ założenie Collegium Nobilium

ƑĺNa podstawie tekstu oraz wiadomości z podręcznika odpowiedz na pytania dotyczące Szkoły Rycerskiej.
Dzieje Szkoły Rycerskiej – Korpusu Kadetów
w latach 1765–1794
Nauka w Korpusie trwała 7 lat […] uczono języków obcych oraz podstaw arytmetyki […]. Kadeci poznawali historię Polski i historię powszechną, geografię,
historię naturalną oraz matematykę, fizykę i mechanikę […]. Wspomniane nauki kończył egzamin ogólny. Po jego zdaniu kadeci rozpoczynali naukę na tzw.
kursie wyższym – specjalistycznym, który trwał kolejne dwa lata. W zależności
od upodobania oraz szczególnych uzdolnień część kadetów, na zasadzie dobrowolności, wybierała kierunek wojskowy […]. Studiowali m.in. inżynierię wojskową, artylerię, poznawali topografię oraz kartografię, uczyli się taktyki i strategii wojennej, poznawali historię wojskowości oraz zgłębiali wiedzę na temat
organizacji wojsk krajowych i obcych. Uczyli się również historii budownictwa
wojennego, poznając tajniki architektury i zasady budowy twierdz, różnego
rodzaju fortyfikacji, umocnień, punktów obronnych itp. W okresie letnim, na
organizowanych na terenie warszawskiego Ujazdowa obozach, kadeci ugruntowywali wcześniej nabytą wiedzę, wykorzystując ją w praktyce. Stałym elementem szkolenia wojskowego była musztra, nauka jazdy konnej, umiejętność walki
wręcz, fechtunku, strzelanie z broni ręcznej oraz ćwiczenia artyleryjskie.
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ĺ Jakich przedmiotów uczono kadetów?

ĺ Jakie cele miała Szkoła Rycerska?

ĺ Dlaczego istnienie Szkoły Rycerskiej było ważne dla Polski?

ƒĺNa podstawie diagramu zaznacz prawda, jeśli zdanie
jest prawdziwe, lub fałsz, jeśli jest fałszywe.
ĺ Rozbiór nastąpił w XVII wieku.
prawda /
fałsz
ĺ Państwem, która zabrało Rzeczypospolitej
najwięcej ziem, była Rosja.
prawda /
fałsz
ĺ W I rozbiorze Rzeczypospolitej uczestniczyły
cztery kraje.
prawda /
fałsz
ĺ Prusy zabrały Polsce więcej ziem niż Austria.
prawda /
fałsz
ĺ Austria zagarnęła mniej ziem niż Rosja.
prawda /
fałsz
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36 |vĺhl2

83 |vĺhl2

92 |vĺhl2

ՍuvՊՍ Ս!ovf-ՊՍ Սv|ub-

69

