
 

 

      Klasa VI B wtorek, 19.05.2020r. 

 

   Temat: Wyprawa Napoleona na Rosję-1812r. 

 

 

1. Zapisz temat do zeszytu. 

2. Przeczytaj temat z podręcznika str. 215-217. 

3. Zapisz notatkę do zeszytu. 

   

 

 

1) Europa napoleońska- w 1812 r. Francja była hegemonem w Europie. Mimo 

zniesienia ustroju feudalnego dochodziło w wielu krajach do nadużyć ze strony 

administracji i wojsk francuskich. Francuzów uważano za okupantów. Blokada 

kontynentalna oznaczała dla wielu państw ruinę gospodarki i upadek handlu. 

Cesarz Francuzów zmieniał granice i nazwy państw, ustroje,mianował nowych 

władców. Opór w Europie narastał. 

2) Przyczyny wybuchu wojny: 

• Łamanie przez Rosję blokady kontynentalnej 

• niewywiązywanie się Rosji z postanowień zawartych w Tylży 

• negatywny stosunek cesarza Rosji ,Aleksandra I do powiększenia Księstwa 

Warszawskiego w 1809r. 

• Opracowanie przez Petersburg planu przeciw Napoleonowi   

• Napoleon zorganizował Wielka Armię, która liczyła 600tys. 

żołnierzy(armia 20 narodów), 100tys. żołnierzy  wystawili Polacy. 

3) Przebieg wojny 

▪ 24.06.1812r. Napoleon zaatakował Rosję 

▪ Armią rosyjska dowodził Michał Kutuzow(zastosował strategię wciągania 

przeciwnika w głąb Rosji) 

▪ Napoleon szybko zdobył  Wilno,Witebsk, Smoleńsk 

▪ 5-7 września krwawa bitwa pod Borodino. Rosja straciła 50 tys. 

żołnierzy,a Napoleon 30 tys.-odwrót armii rosyjskiej 

▪ 14 września  Wielka Armia wkracza do niebronionej i palącej się Moskwy 

▪ Cesarz Aleksander nie zamierzał podpisać pokoju 

▪ armia Napoleona nie miała potrzebnych zapasów do przetrwania rosyjskiej 

zimy 

▪ 27 października Napoleon zarządził odwrót, który zmienił się w zagładę 

armii(wojska Napoleona zostały zepchnięte przez Kutuzowa na szlak 

smoleński, na którym nie było żywności) 

▪ 26-29 listopada przeprawa przez rzekę Berezynę Napoleon opuścił 

wyniszczoną armię i wrócił do Paryża 

▪ z Wielkiej Armii powróciło 20% żołnierzy, 30% Polaków 

▪ Armia Księstwa  Warszawskiego, którą dowodził książę Józef Poniatowski 

walczyła pod Borodino, jako pierwsza wkroczyła do Moskwy i 

przeprawiała się przez Berezynę. Polski żołnierz walczył mężnie i 

odważnie,zdobywał pozycje, osłaniał wycofujących się żołnierzy 



francuskich 

     

 

          Zadania: 

1. Wykonaj zad.2 str. 221 

 

 

 

 

       Środa, 20.05.2020r. 

 

    II Temat: Upadek Napoleona. 

 

1. Zapisz temat. 

2. Przeczytaj temat z podręcznika str. 217-221. 

3. Zapisz notatkę do zeszytu. 

 

 

      W 1813r. Rosja, Prusy, Austria, Wielka Brytania i Szwecja zawiązały szóstą koalicję. 

– Napoleon po powrocie do Francji organizował nową armię. 

– 16-19października 1813r.-Bitwa Narodów pod Lipskiem, klęska 

Francuzów, śmierć marszałka Francji , Wodza Naczelnego Armii Księstwa 

Warszawskiego-księcia Józefa Poniatowskiego-str. 218. 

– 6 kwietnia 1814r. abdykacja Napoleona I (zachował tytuł cesarza i 

otrzymał i otrzymał wyspę Elbę), Ludwik XVIII Burbon królem Francji 

– 30 maja 1814r.traktat paryski- Francja w granicach z 1792r. 

– Wrzesień 1814r. Początek obrad kongresu wiedeńskiego 

– 1marca 1815r.- Napoleon ląduje na południu Francji i rozpoczyna się tzw. 

Sto Dni Napoleona(jego powtórnych rządów) 

– 20 marca1815r.- Napoleon przybywa do Paryża 

– 18 czerwca1815r.- klęska Napoleona pod Waterloo w bitwie  z wojskami 

brytyjsko-pruskimi na terenie Belgii 

– 22 czerwca1815r.- powtórna abdykacja Napoleona, uwięziono go na 

Wyspie Świętej Heleny na Atlantyku, gdzie zmarł w 1821 

 

 

           Zadania: 1.Dokonaj oceny epoki napoleońskiej. 

2. Wykonaj zad. dotyczące tekstu źródłowego na str. 221. 

3. Wykonaj zadani w zeszycie ćwiczeń. 

 

 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 


