
Historia :klasa VI 
na tydzień : 08- 10.06 2020

Praca klasowa: 
Przeczytaj uważnie pytania, zaznacz poprawną odpowiedz !

 Odeślij mi pod adres  sp17soswpt@gmail.com , możesz również wysłać na Messenger. 

LEKCJA 
 Temat: Sprawdzamy nasze wiadomości „Polska w XVIII wieku”.

Imię i nazwisko........................................
klasa..........................................................

Praca klasowa
Zaznacz poprawną odpowiedz !

1. Czy August II Mocny panował w latach 1697- 1733 ?
a) tak
b)nie

2. Traktat trzech czarnych orłów to traktat między ;
a) Austria,Rosja i Prusy
b) Austria,Rosja i Polska

3. Pierwszy rozbiór Polski miał miejsce w roku;
a) 1772
b) 1727

4. Wojciech Bartos był;
a) chłopem spod Krakowa, bojownikiem o niepodległość Polski,
b) malarzem na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

5. Kosynierzy to;
a) oddziały  powstańców chłopskiego pochodzenia uzbrojonych w 
kosy.
b) szlachta nosząca kostki 
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Praca domowa: 
Przeczytaj uważnie treść notatki. Przepisz do zeszytu temat oraz punkty (wytłuszczonym 
drukiem). 
 Pod  tematem podane są linki do prezentacji multimedialnej. Jeśli jest taka możliwość proszę 
skopiował (lub wpisać jeśli nie chce się otwierać) i obejrzeć.
Na ostatniej stronie jest rysunek. Pokoloruj go proszę i wyślij na adres sp17soswpt@gmail.com lub 
wyślij na Messenger. Jeśli nie możesz wydrukować to  narysuj portret samodzielnie. 
Pozdrawiam Jolanta Krawczyk
 
https://epodreczniki.pl/a/dal-nam-przyklad-bonaparte-polacy-i-napoleon/D1ALcPaJM
(polecam zapoznać się ze stroną e-podręcznika. Dzieci mogą odsłuchać ten temat, bez 
konieczności czytania)

LEKCJA 
 Temat: Napoleon Bonaparte tworzy nowy ład w Europie

    

1. Kryzys we Francji.
2. Objęcie władzy przez Bonapartego
3. Francja cesarstwem
4. Zwycięstwa nad Prusami, Rosją i Austrią.

Notatka:

Czynniki sprzyjające skupieniu władzy we Francji w ręku jednostki:

- słabe rządy republikańskie,

- kryzys gospodarczy,
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- tęsknoty za ideałami jakobinów (radykałowie),

- lęk burżuazji przed radykałami.

Sytuacja we Francji – najważniejsze wydarzenia:

upadek rządów Jakobinów (1794) – Francja republiką (wpływ na władzę posiadała 

burżuazja) – władza wykonawcza w ręku Dyrektoriatu (1795) – wojna Francji z koalicją 

państw antyfrancuskich (m.in. Wielka Brytania i Austria) – zamach stanu dokonany przez 

Napoleona (listopad 1799) – władza trójosobowego Konsulatu – wprowadzenie przez 

Napoleona ustroju przypominającego dyktaturę jednostki – kolejne zwycięstwa Napoleona 

nad Austrią – zawarcie korzystnych traktatów pokojowych z Austrią, Rosją, Anglią – 

Napoleon koronuje się na cesarza Francuzów (1804, Francja cesarstwem, a formalnie – 

monarchią konstytucyjną: dziedziczna władza cesarza) – tworzenie przez Napoleona nowej 

arystokracji: rozdawanie tytułów generałom, oficerom, urzędnikom – wprowadzenie 

Kodeksu cywilnego (Kodeksu Napoleona, 1804).

Ważna postać:

Napoleon Bonaparte – Napoleon I, (1769-1821), cesarz Francuzów 1804-1814 i 

przejściowo 1815, król Włoch 1805-1814. Syn korsykańskiego adwokata. Kształcił się w 

szkołach wojskowych we Francji, w wieku 25 lat został generałem. Stłumił zamieszki 

rojalistyczne we Francji i objął dowództwo nad wojskami wewnętrznymi. Pobił wojska 

austriackie, co przysporzyło mu popularności. W 1798 podjął wyprawę do Egiptu. W 1799 

pozostawił swą armię w Egipcie, powrócił do Francji i dokonał zamachu stanu, obalając 

Dyrektoriat 

i ogłaszając się pierwszym konsulem. W 1804 koronował się na cesarza Francji.

Ważne pojęcia:

Dyrektoriat – rząd pięcioosobowy I Republiki Francuskiej sprawujący władzę w latach 

1795-1799 (pięciu dyrektorów), powołany w okresie Rewolucji Francuskiej.

Konsulat – nazwa trójosobowego rządu rewolucyjnego we Francji po obaleniu dyrektoriatu 

przez generała Bonaparte. Pełnia faktycznej władzy przypadła pierwszemu konsulowi – 

Bonapartemu. Pozostali posiadali jedynie głos doradczy



Kodeks cywilny – Kodeks Napoleona, zbiór prawa cywilnego. Regulacje w nim zawarte 

opierały się na zasadzie równości wobec prawa wszystkich podmiotów oraz zrywały z 

ograniczeniami prawa feudalnego (feudalizm). Gwarantował zniesienie przywilejów 

stanowych, równość 

i wolność osobistą obywateli, swobodę wyznania, nienaruszalność własności prywatnej, 

wolność handlu i produkcji, wprowadzenie ślubów cywilnych.

Najważniejsze wydarzenia:

1. Konflikt Francja-Wielka Brytania

- wyprawa w celu dokonania podboju Wysp Brytyjskich (1804),

- bitwa morska pod Trafalgarem (1805, flota wojenna admirała Nelsona rozbiła flotę 

wojenną Francji),

- 1806 – Napoleon wydaje dekret o blokadzie kontynentalnej (by odciąć Anglię od wymiany 

handlowej z państwami kontynentalnymi), którego postanowienia były jednak łamane przez 

wiele krajów.

2. Konflikt Francja – Austria, Rosja Prusy

- powstanie kolejnej koalicji antyfrancuskiej (m.in. Austria, Rosja, Anglia)

- bitwa pod Austerlitz (1805, „bitwa trzech cesarzy”, Napoleon pokonuje armię austriacką 

i dowodzoną przez generała Kutuzowa armię rosyjską),

- skutki zawarcia pokoju pomiędzy Austrią i Francją: Habsburgowie przestają być cesarzami 

rzymskimi narodu niemieckiego, znika Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego 

(I Rzesza Niemiecka), włączenie niemieckich terytoriów na wschód od Renu do Francji, 

utworzenie Związku Reńskiego (1806) z reszty państw niemieckich,

- następna koalicja antyfrancuska (Wielka Brytania, Rosja, Prusy),

- bitwy pod Jeną i Auerstedt (1806, klęska Prus),

Ważne pojęcia:

Związek Reński – 1806-1813, związek książąt południowych i zachodnich Niemiec pod 

protektoratem Napoleona I. Powstanie Związku Reńskiego równało się likwidacji I Rzeszy 



Niemieckiej. Po klęsce Prus i dalszych sukcesach Napoleona I do Związku przystąpiły 

wszystkie państwa niemieckie oprócz Prus, Austrii, Brunszwiku i Hessen-Kassel. Politykę 

zagraniczną Związku prowadził Napoleon. Po klęsce Napoleona w 1813 roku Związek 

Reński rozpadł się, formalnie został rozwiązany w 1815 po powtórnej abdykacji cesarza.

Kirasjer – żołnierz ciężkiej jazdy noszący kirys (napierśnik); francuscy kirasjerzy posiadali 

też żelazny kask i pałasz.


