
                                      Abiejų Tautų Respublika 

Kas yra Abiejų Tautų Respublika? 

• Valstybė, kuri susidarė 1569 m. po Liublino Unijos. 

• Valstybę sudarė Lenkijos ir Lietuvos žemės. 

• Pirmasis šios valstybės valdovas yra Žygimantas Augustas, tačiau ir paskutinis lietuviškos 

kilmės valdovas šioje valstybėje. 

• Sostinė buvo Krokuva, o Vėliau Varšuva ( abu miestai Lenkijoje) 

• Valdymas: parlamentas išrenka monarchą ( karalių, valdovą) 

• Kalbos: lenkų, rusėnų, hebrajų, lietuvių ir kitos. 

Ką Lietuvai reiškia Liublino Unija? 

• LDK prarado didelę žemių dalį ( žiūrėkite žemėlapyje) 

• Kai mirė Žygimantas Augustas – nebeliko lietuviškos kilmės valdovo.  

• Lietuva pradeda silpnėti ir nebegali valdyti savo žemių svarankiškai 

• Seime didelę įtaką turėjo Lenkijos bajorai, kurie leido sau parankius įstatymus ; 

Abiejų Tautų Respublika 

• Abiejų Tautų Respublika gyvavo nuo 1569 m. iki 1791 m. 

• XVII a. ji dar buvo stipri – išgyveno daugelį karų. 

• Tačiau XVIIa pab. bajorai nebesirūpino valstybės gerove, bet patys savimi. Todėl valstybė 

pradeda silpti.  

• 1655 m.- 1660 m. Abiejų Tautų Respubliką buvo užkariavusi Švedija ir Rusija. 

XVIIIa. Abiejų Tautų Respublikos žlugimas. Respublikos padalijimai. 

I-asis padalijimas 

• Valdovai ( Augustas II ir Augustas III) buvo silpni. 

• XVIII a. seime vyko netvarka, anarchija.  

• Vyko  valstiečių sukilimai, pilietinis karas 



• Prūsija, Austrija ir Rusija pasinaudojo šia proga ir pasidalino Abiejų Tautų Respublikos 

žemes 

• Padalijimo sutartis buvo pasirašyta Varšuvoje 1773 m. 

II-ASIS PADALIJIMAS 1793m 

• Prūsijos karalius ir Rusijos imperatorė 1793m. pasirašė sutartį, pagal , kurią pasidalino 

Abiejų Tautų Respublikos žemes, tertitorijas.  

• Prūsijos kariuomenė užėmė Didžiąją Lenkiją, o Rusijos – rytines Abiejų Tautų Respublikos 

Žemes ( LDK priklausančias žemes) 

• Rusijai atiteko daug Ukrainos žemių, taippat ir Vilniaus žemės.  

• Lenkijos ir Lietuvos valstybė sumažėjo ir tapo priklausoma nuo užsienio politikos. 

III- asis Abiejų Tautų Respublikos Padalijimas 1795 m. 

• Po II- ojo Lenkijos- Lietuvos valstybės padalijimo įvyko sukilimas. Jam vadovavo Tadas 

Kosčiuška. 

• Prūsija sustabdė sukilimą 1794 m.  

• 1795 m. Rusija, Austrija ir Prūsija pasidalino likusias Lenkijos- Lietuvos valstybės žemes. 

Taip Lietuva atsidūrė Rusijos imperijoje, tapo Rusijos dalimi.  

• 1795 m. Abiejų Tautų Respublika dingsta iš žemėlapio, valstybės nebėra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Namų darbai: 

Dabar įtvirkinkite savo žinias. ATSAKYMUS RAŠYKITE PILNAIS SAKINIAIS !!!!!!!!!!! 

 

Kelintais metais susikūrė Abiejų Tautų Respublika?  

 

Kokios valstybės sudarė Abiejų Tautų Respubliką? 

 

Ar Lietuvos Didžiajai Kunigaikštysei buvo naudinga šita sąjunga? 

 

Kokios valstybės pasidalijo Lenkijos ir Lietuvos žemes? 

 

Kodėl Lenkijos ir Lietuvos valstybė pradėjo silpti  XVIIa. pab. – XVIII a? 

 

Kuriame amžiuje įvyko Abiejų Tautų Respublikos padalijimai? 

 

Kelis kartus valstybė buvo padalinta? 

 

Kokiai valstybei atiteko Lietuvos žemės po paskutinio padalijimo? 

 

 

 


