
Temat I: Upadek Napoleona. 

26 maja wtorek 

Kl VI A 

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 

 

 
 Temat II: Epoka napoleońska- powtórzenie wiadomości. 

Piątek 29 maja 

 

 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Przeczytaj podsumowanie z podręcznika str. 222-224. 

3. Wykonaj zadania z podręcznika str. 225-226 

4. Wykonaj zadania powtórzeniowe w zeszycie ćwiczeń. 

5.  Odpowiedz na pytania: 

                1) Wąwóz w Hiszpanii zdobyty przez Oddział szwoleżerów, dowodzonych przez Jana 

Leona Kozietulskiego, w 1808r. …................................................................ . 

                 2) Miejscowość, pod którą doszło do najkrwawszej  bitwy w dziejach wojen 

napoleońskich …................... 

3) Nazwa bitwy stoczonej 16-19 października 1813r. Pod 

Lipskiem ….................... …................. . 



4) Związek, porozumienie, sojusz państw zawarty w celu wspólnego prowadzenia 

wojny …..................................... . 

5) Akcja ekonomiczna polegająca na zakazie wszelkich kontaktów między Anglią a 

kontynentem europejskim …............................ …............................. . 

6) Miejscowość w pobliżu Brukseli, miejsce ostatecznej klęski 

Napoleona …................... . 

7) Feldmarszałek, który w czasie wyprawy Napoleona na Moskwę dowodził armią 

rosyjską …...................... …................... . 

8) Miejscowość, pod która rozegrała się „bitwa trzech cesarzy” ….................... . 

9) Miejsce pierwszego zesłania Napoleona …................. . 

10) Twórca” Pieśni Legionów Polskich”zwanej także Mazurkiem 

Dąbrowskiego …................................ ….......................... . 

11) Minister wojny, głównodowodzący armią Księstwa 

Warszawskiego ….......................................................... 

12) Miejscowość na przedpolach Warszawy, gdzie 19 kwietnia 1809r. Doszło do 

bitwy między armią Księstwa a Austriakami …................................... . 

13) Hasło wypisane na szlifach żołnierzy 

Dąbrowskiego ….............................. …........................ ….......... ….......................

..... . 

14) Generał, zasłużony w Insurekcji Kościuszkowskiej, twórca Legionów Polskich 

we Włoszech …................... ….......................... …....................................... . 

15) Miejscowość, w pobliżu której Aleksander I i Napoleon podpisali w 1807r. 

traktat, na mocy którego zostało utworzone Księstwo 

Warszawskie …........................ . 

16) Wyspa w archipelagu Wielkich Antyli, dziś Haiti, tam legioniści Dabrowskiego 

zostali wysłani do tłumienia powstania Murzynów walczących o swoja 

wolność …................ …................. . 

17)  Władca Księstwa Warszawskiego …................... …........................ . 

18) Po abdykacji Napoleona Królem Francji został …................... …... . 

19) Ostatni okres rządów Napoleona  od mara do czerwca 1825r. …........... ….......... , 

20) Usunięcie panującego z tronu …................................. . 

 

 


