
Historia :klasa VI 
na tydzień : 15.06 2020

Praca klasowa: 
Przeczytaj uważnie notatkę !

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

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,

- 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 
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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.





LEKCJA 
linki:
https://www.youtube.com/watch?v=f7Sq1t6kue8

https://epodreczniki.pl/a/polacy-a-napoleon/D1GlhPtZX 

 Temat: Napoleon a sprawa niepodległości Polski.

1. Powstanie Legionów Dąbrowskiego
2. Księstwo Warszawskie
3. Wojna 1809 roku.

Najważniejsze wydarzenia:

Emigracja polskich patriotów po upadku powstania kościuszkowskiego – tworzenie przez generała 

Jana Henryka Dąbrowskiego Legionów Polskich (1797, północne Włochy) – udział legionów w 

bitwach na froncie włoskim i na pograniczu francusko-niemieckim – wcielenie legionistów do 

wojska francuskiego i wysłanie ich na Santo Domingo, by stłumili bunt murzyńskich niewolników 

– wkroczenie oddziałów Napoleona na ziemie polskie w czasie walk z Rosją i Prusami – pokój w 

Tylży z Prusami i Rosją (1807, utworzenie Księstwa Warszawskiego z części ziem zaboru 

pruskiego) – nadanie Księstwu Konstytucji przez Napoleona (1807) – głównodowodzący armii 

Księstwa: ks. Józef Poniatowski – walki z wojskami austriackimi, zwycięska dla Polaków bitwa 

pod Raszynem (1809) – rozgromienie wojsk austriackich przez Napoleona pod Wagram (skutek: 

wcielenie do Księstwa Warszawskiego terenów zabranych przez Austrię w III rozbiorze).

Ważna postać:

Jan Henryk Dąbrowski – generał, jeden z najwybitniejszych polskich dowódców wojskowych. 

Zaciągnął się do armii saskiej, gdzie służył przez ponad 20 lat. W porozumieniu z Napoleonem 

Bonaparte utworzył Legiony Polskie we Włoszech, opierając się na układzie podpisanym w 1797 z 

Republiką Lombardzką.
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Ważne pojęcia:

Legiony Polskie – Polskie formacje wojskowe, utworzone za zgodą Napoleona przez generała H. 

Dąbrowskiego na mocy układu z rządem Republiki Lombardzkiej w 1797 roku. Legiony Polskie 

składały się głównie z jeńców polskich pochodzących z armii austriackiej. Po pokoju francusko-

austriackim w Lunéville (1801) część legionistów opuściła Legiony Polskie. Reszta wykrwawiła się 

w walce z powstaniem murzyńskim na San Domingo. Przez Legiony Polskie przeszło ok. 21 tys. 

Polaków. Legiony Polskie stworzyły świetną kadrę dowódczą, która była bazą armii Księstwa 

Warszawskiego, a w pewnym stopniu także Królestwa Polskiego. Pieśń Legionów Polskich 

Mazurek Dąbrowskiego (słowa: Józef Wybicki) stała się hymnem narodowym Polski (w 1918 

roku).

Księstwo Warszawskie – państwo utworzone przez Napoleona I z ziem drugiego i trzeciego 

zaboru pruskiego na mocy traktatu z Tylży (1807). Formalnie niepodległe, osobą króla i księcia 

warszawskiego Fryderyka Augusta I połączone unią personalną z Saksonią, w rzeczywistości 

podporządkowane interesom Francji. Księstwo Warszawskie przestało istnieć w 1815 wskutek 

decyzji kongresu wiedeńskiego. Z części Księstwa Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie.

Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 1807 r. – władza wykonawcza: monarcha

i ministrowie; władza ustawodawcza: sejm o ograniczonych kompetencjach; prawo wyborcze: 

szlachta z majątkami, mieszczanie o wysokich dochodach, oficerowie i księża; chłopi: wolność 

osobista, ale bez prawa własności do uprawianej ziemi.

 

 






