
Klasa 6c 

Dzień dobry 
 

1. Tematy i materiały do przerobienia od 25.05. do 07.06. 

2. Uczcie się zgodnie z planem lekcji i dokładnie czytajcie teksty z podręcznika.  

3. Tematy i notatki przepisujcie do zeszytu. 

4. Zdjęcie przepisanej i uzupełnionej notatki do tematu „Upadek Napoleona” prześlijcie na adres 

urszula74@interia.pl najpóźniej do środy 27.05. 

5. Utrwalajcie materiał, powtarzając go. W notatkach macie zawarte to, co najważniejsze. 

6. W przypadku problemów kontaktujecie się ze mną poprzez e-mail: urszula74@interia.pl 

 

26.05. TEMAT: Upadek Napoleona. 

 Przeczytaj z podręcznika z rozdziału Księstwo Warszawskie podrozdziały Wojna z Rosją oraz Klęska 
Napoleona s. 244-246 

 Przepisz do zeszytu notatkę, uzupełniając ją brakującymi wyrazami. Podkreślone wyrazy wyróżnij w 
notatce. Jej zdjęcie prześlij najpóźniej do środy 27.05. na adres urszula74@interia.pl 

 

Notatka 

1. Wyprawa Napoleona na Rosję w ............... r. 

- wyłamanie się Rosji z ...................................................................................................., 

- utworzenie ..............-tys. „Wielkiej Armii” Napoleona, 

- krwawe i niepełne zwycięstwo Napoleona pod ......................................... i zajęcie Moskwy, 

- pożar .................................., 

- klęska Napoleona i wycofanie się zdziesiątkowanej Wielkiej Armii w warunkach ............................................. 

2. 1813 r. – wojska rosyjskie zajęły .................................................................................................... .  

3. Odbudowa armii przez Napoleona i walki z koalicją antyfrancuską. 

4. 1813 r. – klęska Napoleona w „bitwie narodów” pod ................................... i śmierć księcia Józefa 

Poniatowskiego.  

5. ............... r. – wkroczenie wojsk koalicji do Paryża, abdykacja Napoleona i wywiezienie go na wyspę 

........................... . 

6. ............... r. – „100 dni Napoleona” 

- ucieczka cesarza z wyspy i objęcie przez niego władzy we Francji, 

- klęska Napoleona pod .........................................., 

- wywiezienie Napoleona na .................................................................. . 

 

29.05. TEMAT: Okres napoleoński – powtórzenie wiadomości. 

 Zapoznaj się z notatką i przepisz ją do zeszytu. 

 Zapoznaj się z „Pytaniem z dziejów” s. 247 
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 Obejrzyj film https://gwo.pl/podboje-napoleona-p4632 

 W ramach powtórzenia wiadomości przypomnij i utrwal sobie wiadomości z powyższego rozdziału.  

 Podane daty, pojęcia, postacie i zagadnienia pomogą usystematyzować wiedzę. Nie trzeba pisać na nie 
odpowiedzi, ponieważ są one w notatkach. Wystarczy umieć na nie odpowiedzieć. 

 
Notatka 

Znaczenie okresu napoleońskiego dla Europy: 

- zniszczenia i śmierć ogromnej ilości ludzi, 

- rozprzestrzenienie się idei rewolucji francuskiej (wolności, równości obywateli wobec prawa), 

- szansa awansu, niezależnie od pochodzenia, 

- oparcie europejskich systemów prawnych na Kodeksie cywilnym, 

- potęga Francji w Europie. 

Znaczenie okresu napoleońskiego dla Polaków: 

- utworzenie namiastki państwa polskiego w postaci Księstwa Warszawskiego, 

- wykorzystanie Polaków, jako żołnierzy i zapewnienie wojsku kwater i żywności,  

- poparcie dla Napoleona wydawało się Polakom jedyną szansą na odrodzenie. 

 
Daty, pojęcia i postacie do utrwalenia: 

Daty 
1797 
1799 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1812 
1813 
1814 
1815 

Postacie 
Napoleon 
Jan Henryk Dąbrowski 
Józef Wybicki 
książę Józef Poniatowski 

Pojęcia 
dyrektoriat 
konsulat 
Kodeks cywilny 
blokada kontynentalna 
bitwa trzech cesarzy 
Związek Reński 
Legiony Polskie 
Księstwo Warszawskie 
Wielka Armia 
bitwa narodów 
100 dni Napoleona 

 

02.06. TEMAT: Kultura Oświecenia w Polsce. 

 Ponieważ od wielu z Was nie otrzymałam odpowiedzi do tematu „Czasy stanisławowskie”, proszę, abyście 
jeszcze raz przerobili ten temat pracując na e-podręczniku. 

 Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/oswiecona-polska/Dfx24ZmYt przeczytaj tekst, który jest tam 
umieszczony, odpowiedz ustnie na ćwiczenia, odsłuchaj nagranie oraz rozwiąż test i sprawdź swoje 
odpowiedzi. 

 

05.06. TEMAT: Początki epoki nowożytnej – powtórzenie wiadomości. 

 Utrwal wiadomości z pierwszego rozdziału korzystając z podręcznika s. 6-34 oraz notatek w zeszycie. 
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