
Historia kl VI SP 20.04. bozenawol@vp.pl

Lekcja
Temat: Powstanie Księstwa Warszawskiego.

Księstwo Warszawskie - utworzone przez Napoleona I na mocy traktatu w 

Tylży, zawartego 7–9 VII 1807 r. między Francją, Rosją i Prusami, jako 

państwo niepodległe, w sojuszu z Francją. 

W skład Księstwa Warszawskiego weszły ziemie II i III zaboru pruskiego 

(bez Gdańska i obwodu białostockiego) oraz okręg nadnotecki i ziemia 

chełmińska

Ustrój Księstwa Warszawskiego określiła Konstytucja Księstwa 

Warszawskiego; było ono monarchią konstytucyjną związaną unią personalną z 

Saksonią, dziedziczną w ramach dynastii; na tron powołano króla saskiego 

Fryderyka Augusta, jako księcia warszawskiego
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Przepisz temat, przeczytaj tekst.

Wypisz z mapy miasta i twierdze zdobyte przez wojska Księstwa Warszawskiego
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Lekcja
Temat: Konstytucja Księstwa Warszawskiego.

Konstytucja Księstwa Warszawskiego – najwyższy akt prawny regulujący 
podstawy funkcjonowania Księstwa Warszawskiego. Nadana została w Dreźnie 
22 lipca 1807 przez Napoleona Bonaparte. 

• Wraz z wprowadzonym równocześnie Kodeksem Cywilnym Napoleona 
• Obaliła dawną nierówność stanową.
• Likwidowała odrębne sądy na rzecz jednolitego sądownictwa dla 

wszystkich obywateli kraju. 
• Przy wyborach do Sejmu zapewniała jednak przewagę szlachcie 
• Znosiła poddaństwo chłopów, zapewniając im wolność osobistą; nie 

podjęto jednak decyzji o ich uwłaszczeniu ani nie zniesiono pańszczyzny
• Zasady Konstytucji Księstwa Warszawskiego wzorowane były w dużej 

mierze na ustroju Cesarstwa Francuskiego:
•  Rząd mianowany był i odwoływany przez króla i tylko przed nim 

odpowiedzialny. Do króla należała inicjatywa ustawodawcza 
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• Zatwierdzanie ustaw oraz uzupełnianie Konstytucji dekretami i prawo 
łaski 

• Księstwo Warszawskie nie miało odrębnej dyplomacji,
• Polityka zagraniczna należała do uprawnień Ministra Spraw 

Zagranicznych Saksonii
• W Warszawie przebywał stały rezydent (przedstawiciel) Francji, 

faktycznie kontrolujący polskie władze. 
• Armia Księstwa podlegała zwierzchnictwu francuskiemu, część 

oddziałów Napoleon wysłał do walki w Hiszpanii. 

Przeczytaj tekst, przepisz temat i zapisz wiek wydarzenia po rzymsku.

1807 r- 
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