
   

 

 

 

                             Klasa VI b  28.04.2020r. 

 

    I Temat: Napoleon Bonaparte tworzy nowy ład w Europie, droga na szczyt sławy. 

 

    Zapisz temat do zeszytu, pamiętaj o dacie na marginesie 

 

https://epodreczniki.pl/a/tyran-albo-geniusz-imperium-

napoleona/D85XVel2x?fbclid=IwAR0qCoyj7VEBERNfJYkcgWpMjd6gFkkwTvTD

Bnnk7HAptOmWUPc-pw5IyYc 

 

 Wysyłam  link , przeczytaj uważnie materiał pt”Napoleon Bonaparte tyran albo 

geniusz” punkt 1 pt:Droga na szczyt sławy”. Sporządź kalendarium życia i kariery 

Napoleona Bonapartego (1769- 1821),. To jest moja propozycja, możesz ją 

poszerzyć. 

• Urodził się na Korsyce, w rodzinie adwokata. 

• W 1779r. Został przyjęty do Szkoły Wojskowej a po jej ukończeniu służył 

jako podporucznik w artylerii. 

• Opowiedział się za rewolucją francuską. W1793r. Rozpocząlłsłużbę 

wojskową w rewolucyjnej armii francuskiej. 

• W1794r. Napoleon zdobył miasto Tulon otrzymał stopień generała w wieku 

24 lat 

• W 1796r. „Mały kapral” został dowódcą wojsk francuskich w północnych 

Włoszech, w1797r. Pokonał wojska austriackie. 

• W 1798r. Napoleon wyruszył do Egiptu aby odciąć Anglii drogę do Indii. 

 W tym czasie we Francji rządził Dyrektoriat (1795-1799). We Francji panowało 

niezadowolenie z rządów Dyrektoriatu z powodu: kryzysu gospodarczego, wysokich 

podatków, korupcji urzędników. Francja toczyła wojny z koalicją Austrii, Prus, Rosji 

Wielkiej Brytanii . 

• 9 XI 1799r. Napoleon po powrocie z Egiptu dokonał udanego zamachu 

stanu, obalił Dyrektoriat i utworzył nowy rząd -Trzyosobowy Konsulat. 

Napoleon rządził Francją jako pierwszy konsul z Dyktatorską władzą. 

• 2XII 1804r. Napoleon został koronowany na cesarza Francuzów jako 

Napoleon I. Koronował go papież Pius VII w katedrze Notredame. 

Napoleon założył koronę sobie sam, a następnie żonie Józefinie, ilustracja 

podręcznik (str. 205). 

• W 1814 roku po przegranej bitwie pod Lipskiem i zdobyciu Paryża przez 

wojska koalicji Napoleon został zmuszony do abdykacji i wysłany da 

wyspę Elbę, zachował tytuł Cesarza. 

• W 1815 roku po powrocie z Elby (100 dni Napoleona) i po klęsce w bitwie 

pod Waterloo (18 czerwca 1815 r.) został zesłany na wyspę Św. Heleny. 

Tam zmarł w 1821 roku będąc pod opieką Anglików. 

https://epodreczniki.pl/a/tyran-albo-geniusz-imperium-napoleona/D85XVel2x?fbclid=IwAR0qCoyj7VEBERNfJYkcgWpMjd6gFkkwTvTDBnnk7HAptOmWUPc-pw5IyYc
https://epodreczniki.pl/a/tyran-albo-geniusz-imperium-napoleona/D85XVel2x?fbclid=IwAR0qCoyj7VEBERNfJYkcgWpMjd6gFkkwTvTDBnnk7HAptOmWUPc-pw5IyYc
https://epodreczniki.pl/a/tyran-albo-geniusz-imperium-napoleona/D85XVel2x?fbclid=IwAR0qCoyj7VEBERNfJYkcgWpMjd6gFkkwTvTDBnnk7HAptOmWUPc-pw5IyYc


Polityka wewnętrzna Napoleona: 

 

• Utrwalił podstawowe zdobycze rewolucji 

• Przekazał ziemie chłopom na własność 

• Uporządkował Skarb państwa 

• Rozwijał szkolnictwo 

• Rozwijał handel i przemysł 

• Rozbudował administrację, armię i policję 

• W 1800 roku przeprowadził reformę administracji, na czele departamentów 

(jednostki podziału administracyjnego) stanęli prefekci. 

• W 1801 roku podpisał z Papieżem Piusem VII konkordat (umowa normująca 

stosunki między kościołem, a państwem). Duchownym przyznano pensje. 

• W 1804 roku wydał słynny kodeks Napoleona (kodeks cywilny) 

 

 

ZADANIA: 

Na podstawie materiału ,,droga na szczyt władzy i tematu z podręcznika str. 204 – 

206 odpowiedz na pytania: 

Co to jest kamień z Rozetty? 

Do jakiego państwa należał Egipt w 1798 roku? 

Poszukaj informacji na temat bitwy pod Piramidami? Jakie słynne słowa 

wypowiedział tam Napoleon? 

Opisz najważniejsze postanowienia kodeksu Napoleona? 

Kim była we Francji Nowa Arystokracja? 

 

UWAGA: Pracują i zadania wykonują wszyscy. Następnie przesyłają na mojego 

maila. 
 

 

 

TEMAT II 

ŚRODA 29 KWIETNIA 

,,Napoleon podbija Europę” 

 

1. Zapisz temat lekcji. 

2. Przeczytaj temat z podręcznika str. 207 – 209 oraz przesyłam link do 

materiałów pt: ,,Napoleon jednoczy Europę”, podany link jest tożsamy z tym z 

lekcji pierwszej, ale w odniesieniu do lekcji drugiej proszę skupić się na 

drugiej części tych materiałów pt: ,,Napoleon jednoczy Europę” 

 

https://epodreczniki.pl/a/tyran-albo-geniusz-imperium-

napoleona/D85XVel2x?fbclid=IwAR0qCoyj7VEBERNfJYkcgWpMjd6gFkkwTvTD

Bnnk7HAptOmWUPc-pw5IyYc 

 

 

3. Przeanalizuj mapę na stronie 208. Zapisz notatkę. 

https://epodreczniki.pl/a/tyran-albo-geniusz-imperium-napoleona/D85XVel2x?fbclid=IwAR0qCoyj7VEBERNfJYkcgWpMjd6gFkkwTvTDBnnk7HAptOmWUPc-pw5IyYc
https://epodreczniki.pl/a/tyran-albo-geniusz-imperium-napoleona/D85XVel2x?fbclid=IwAR0qCoyj7VEBERNfJYkcgWpMjd6gFkkwTvTDBnnk7HAptOmWUPc-pw5IyYc
https://epodreczniki.pl/a/tyran-albo-geniusz-imperium-napoleona/D85XVel2x?fbclid=IwAR0qCoyj7VEBERNfJYkcgWpMjd6gFkkwTvTDBnnk7HAptOmWUPc-pw5IyYc


W latach 1804 – 1809 Napoleon podporządkował sobie prawie całą Europę z 

wyjątkiem Anglii, Rosji i Szwecji. 

• Wojna Napoleona z III Koalicją na czele, której stała Anglia – 1805. Wojska 

francuskie odniosły zwycięstwo w bitwie pod Austerlitz ( bitwa trzech cesarzy) 

– 2 grudnia 1805 r. - Napoleon zadał dotkliwą klęskę połączonym siłom 

austriacko-rosyjkim patrz podręcznik str.206. Zmusił cesarza Franciszka I do 

podpisania niekorzystnego pokoju w Preszburgu. Cesarz zrzekł się tytułu 

cesarza rzymskiego, upadła I Rzesza Niemiecka. Z części ziem niemieckich 

Napoleon utworzył podporządkowany sobie Związek Reński. 

• Napoleon pokonał wojska pruskie w dwóch bitwach pod Jeną i Aurstadt – 14 

października 1806 r. Po zwycięstwie Napoleon wkroczył do Berlina, król 

Pruski uciekł do Królewca. Napoleon w Berlinie ogłosił blokadę kontynentalną 

wobec Anglii. 

• Wojna z Rosją. Wojska rosyjkie pokonał Napoleon w bitwach pod Iławą 

Pruską i pod Pułtuskiem – 1806/1807 r. 

• 14 czerwca 1807 – bitwa pod Frydlandem. Zdecydowane zwycięstwo wojsk 

francuskich. 

• 1807 r. - Napoleon podpisał z carem Rosji Aleksandrem I pokój w Tylży. Rosja 

zobowiązała się przystąpić do blokady kontynentalnej. Utworzono też 

Księstwo Warszawskie z ziem II i III zaboru pruskiego bez Gdańska i obwodu 

Białostockiego. 

 

ZADANIA: 

• Poszukaj informacji o bitwie pod Trafalgarem. 

• Wyjaśnij na czym polegała blokada kontynentalna wobec Anglii. 

• Kim był admirał Horacy Nelson? 

• Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń. 

 
 


