
Bună dragilor, 
Hristos a înviat!

► În slide-urile de mai jos aveți informații referitoare la lectia 
Revoluția franceză. La final găsiți schița lecției și o scurtă 
autoevaluare.
►Ce aveti de făcut?

1. Citiți și vizionați cu atenție fiecare slide;
2. Citiți schița lecției și o copiați în caiet;
3. Raspundeti (oral) cerințelor din autoevaluare;
4. Salvați într-un folder intitulat ISTORIE toate 

materialele pe care vi le trimit.

Mult succes!
Stați acasă!

Vă doresc multă sănătate vouă și familiilor voastre!







Cele 3 stări:
• Starea I –

clerul
• Starea a II-a –

nobilimea
• Starea a III-a -

orăşenii şi 
ţăranii



Starea a III-a cuprindea
aproximativ 97% dintre
locuitori. Cei ce făceau 
parte din această categorie 
erau foarte diferiţi ca 
educaţie şi avere: unii erau 
bancheri sau negustori, 
membri ai burgheziei 
înstărite, alţii erau 
muncitori sau ţărani săraci. 
Ei susţineau statul prin 
plata impozitelor, fără să 
poată participa la 
conducerea ţării. Această 
organizare poartă numele 
de Vechiul Regim.



Adunarea Stărilor Generale



Convocarea Stărilor Generale



Separarea delegaţilor stării a III-a în Adunare Naţională Constituantă



14 iulie 1789 – asaltul asupra închisorii Bastilia



Închisoarea Bastilia – simbol al absolutismului monarhic



Declaraţia 
Drepturilor 
Omului şi ale 
Cetăţeanului



Prin Constituţia de la 1791, 
Franţa devine monarhie 
constituţională, organizată pe 
principiul separării puterilor 
în stat. Regele Ludovic al XVI-
lea a păstrat dreptul de 
exercita puterea executivă, 
iar cea legislativă a revenit 
Adunării, aleasă prin vot 
cenzitar.



Girondinii – grupare 
politică ce îşi avea 
originea în 
departamentul 
francez Gironde;
Aceştia considerau că 
revoluţia trebuie să 
se încheie, 
obiectivele acesteia 
fiind atinse.



Iacobinii – grupare politică al cărei nume provenea de la Mănăstirea Sf. 
Iacob, Paris;
• Aceştia susţineau că revoluţia trebuie să continue, până la înlăturarea 

completă a tuturor celor ce aveau treabă cu vechiul regim şi 
transformarea completă a societăţii franceze.



Arestarea regelui Ludovic al XVI-lea
10 august 1792



Execuţia reginei Maria 
Antoaneta



Bătălia de la Valmy – 20 septembrie 1792



În 1792, Rouget de Lisle a compus Chant de guerre pour l’armee du 
Rhin (Cântec de război pentru armata Rinului) sau La Marseillaise. 
Acesta este şi astăzi imnul naţional al Franţei.



În perioada 
republicii, Franţa a 
fost condusă de 
Convenţia Naţională. 
Această a fost 
dominată de 
girondini (1792-
1793) iar mai apoi 
de iacobini (1793-
1795).



Eliminarea girondinilor



Maximilien de Robesppiere Caricatură cu 
Robespierre în 
care ghilotinează
întreaga populaţie 
a Franţei



Ghilotinarea lui Robespierre



Directoratul (1795-1799)
• La 27 iulie 1794, iacobinii au fost înlăturaţi de la putere.

Convenţia Naţională a adoptat o nouă Constituţie, prin care
puterea executivă a fosz încredinţată unui Directorat, un
consiliu format din cinci persoane (sau directori).



În timpul 
campaniilor 
militare din 
Peninsula Italică şi 
din Egipt, s-a 
evidenţiat tânărul 
general Napoleon 
Bonaparte.







AUTOEVALUARE

• Găsiți corespondentul din coloana A în 

coloana B

A                              B

14 iulie 1789          Adunarea Stărilor Generale

1791                  Declarația Dr.Omului si Cet.

1795                  Bastilia

26 aug 1789           Constituția

5 mai 1789           Directoratul


