Klasa 6 b. Historia świata w XVII i XVIII wieku.

Proszę o przesłanie zrealizowanych zadań na adres e-mail: agnieszka.321@wp.pl
lub zdjęcia wykonanych zadań na telefon (511 842 420) obowiązkowo do dnia 2 czerwca 2020 r.
Proszę o wpisywanie na przesyłanych pracach imienia i nazwiska, klasy oraz numeru części.

Uwaga! Proszę o terminowe nadsyłanie prac.
Księstwo Warszawskie.
1. Aby Polska stała się niepodległa, musiał stać się cud. Ktoś lub coś musiały pokonać trzy potęgi
militarne: Rosję, Austrię i Prusy. I to w dodatku jednocześnie, w tym samym czasie. Czy jest to
możliwe? Jest to możliwe. W 1805 roku Napoleon Bonaparte pod Austerlitz pokonał połączone
armie rosyjską i austriacką. Był to grudzień 1805 roku. Od Polski dzieliło go tylko dziesiątki
kilometrów. Na drodze Napoleona do Polski stanęły Prusy. W 1806 roku w bitwach pod Jeną i
Auerstedt pokonał wojska pruskie. I już był w Poznaniu…
Na mocy pokoju w Tylży w 1807 roku z carem Rosji Aleksandrem z ziem II i III rozbioru pruskiego
utworzono Księstwo Warszawskie.
2. „Pierwsza Wojna Polska” zakończyła się dla Polaków częściowym sukcesem. Zaczęto odtwarzać
państwo polskie. W Księstwie wprowadzono „Kodeks” Napoleona, królem został August III – książę
Saksonii. Księstwo posiadało własną konstytucję, sejm, rząd, armię, na czele której stanął książę
Józef Poniatowski.
3. W 1809 roku Austriacy wypowiedzieli wojnę Napoleonowi. Armia austriacka w liczbie ponad 30
tysięcy ludzi, przekroczyła granice Księstwa i kierowała się w kierunku Warszawy. Wojska polskie
były małoliczebne i były w fazie formowania. Książę Poniatowski, po krwawej bitwie pod
Raszynem koło Warszawy, udał się z wojskiem na południe państwa. Dzięki temu odciął
komunikację między Austriakami w Warszawie a zaopatrzeniem. Napoleon pokonał Austriaków, ale
nie mając telefonu komórkowego, nie mógł o tym powiadomić Poniatowskiego. Nasz wódz czując
sukces Francuzów, nakazał zgodnie z instrukcją Napoleona (której nie czytał) przemieszczać się
wojsku na południe Polski, która była pod zaborem austriackim. W 1809 roku Księstwo powiększyło
się o obszar III zaboru austriackiego. Pozostał jeszcze rosyjski…

Część XVI. 100 dni.
Przypomnienie wiadomości.
W 1812 roku „Wielka Armia” poniosła klęskę w wyprawie na Rosję. Napoleon rozpoczął pod koniec tego
roku formowanie nowej armii, która miała przeciwstawić się wojskom rosyjskim, pruskim i austriackim.
1. „Bitwa narodów” pod Lipskiem w 1813 roku (nazwana tak od tego, ponieważ w bitwie tej
uczestniczyły wojska wielu państw europejskich). Została przegrana przez Francuzów. Na początku
1814 roku Napoleon bronił już tylko granicy swojego państwa. W kwietniu 1814 roku Rosjanie
wkroczyli do Paryża. Napoleon Bonaparte abdykował, czyli dobrowolnie zrzekł się korony i tytułu
cesarza Francuzów. Został zesłany na wyspę Elbę, położoną blisko Włoch. Tam miał pozostać do
końca swoich dni.
Marzec 1815 roku, południowe wybrzeże Francji. Z łodzi przybijającej do brzegu wychodzi
Napoleon Bonaparte. Nie posiada armii, zwolenników, siły. Wszystkim dysponuje król Francji
Ludwik XVIII. Jego krótkotrwałe rządy charakteryzowały się: aresztowaniami, szykanami
zwolenników Napoleona, próbami powrotu do czasów sprzed rewolucji. Na drodze do Paryża
przeciwko Napoleonowi stanęła armia, która miała go schwytać. Przy okrzykach „Niech żyje
Napoleon!” żołnierze przeszli na jego stronę, podobnie było ze społeczeństwem. Witano Napoleona,
jako wybawcę z sytuacji, w której znalazła się Francja. Ponownie przyjął tytuł cesarza Francuzów.
2. Waterloo (czerwiec 1815 roku) – miejscowość położona niedaleko Brukseli – gdzie historia
postawiła kropkę, kończąc epokę napoleońską. Na polu walki miały się spotkać armia francuska z
wojskami brytyjskimi i pruskimi. Była to bitwa z góry wygrana przez Francuzów. Historia nie lubi
faktów, które dopiero miały nastąpić.
Na pole walki nie zdążyły przybyć posiłki francuskie, ale zdążyły wojska pruskie na pomoc
wojskom brytyjskim. Atak francuskiej kawalerii wpadł do niewidocznego na mapie rowu
melioracyjnego. Napoleon przegrał.
3. Napoleon Bonaparte po raz drugi musiał abdykować i po raz drugi został zesłany na wyspę. Tym
razem św. Heleny, położonej na Oceanie Atlantyckim, gdzie zmarła w 1821 roku.
W czasie bitwy pod Waterloo padło najpiękniejsze przekleństwo w historii świata, wypowiedziane
przez generała francuskiego Piotra Cambronne’a.
„Ostatnie czworoboki otoczone gwardii francuskiej powoli wycofują się z pola walki. Otacza je sfora
psów (Anglików). Czworoboki wkrótce zmieniły się w trójboki. Kule armatnie zmieniały ten żywy
mur w stos trupów. Ataki wojsk brytyjskich odbijały się od linii francuskich bagnetów, zostawiając
stosy zabitych i rannych. Wówczas oficerowie brytyjscy zaproponowali garstce żyjących
gwardzistów poddanie się. Wówczas z wnętrza czworoboku padła odpowiedź. Po niej ostatnia salwa
armat brytyjskich”.
Piotr Cambronne, który krzyknął w czasie tej bitwy najpiękniejsze przekleństwo w historii – przeżył,
był ciężko ranny. Pomocy udzielili mu Brytyjczycy. Do historii przeszedł dzięki Wiktorowi Hugo w
powieści „Nędznicy”, gdzie znalazła się jego odpowiedź.
Obejrzyj filmy: „Waterloo ostatnia bitwa Napoleona” i „Bitwa pod Waterloo – 18 czerwca 1815 roku” [linki
poniżej]
https://www.youtube.com/watch?v=zgt872XtxQ0
https://www.youtube.com/watch?v=Ukki0iyTTSM

Część XVII. Kartkówka – „Vive I’empereur!”
Proszę o obowiązkowe przesłanie zdjęcia wykonanych poleceń w nieprzekraczalnym terminie do dnia
2 czerwca 2020 r. Brak pracy lub przesłanie jej po terminie oznacza ocenę niedostateczną.
Proszę wykonać polecenia i nie wpisywać dodatkowych informacji.
Vive I’empereur (Niech żyje Imperium) – to kartkówka dotycząca historii Francji i Polski od 1789 do 1815
roku.
1. Dopasuj do dat wydarzenia historyczne, dopisując do daty odpowiednią cyfrę od 1 do 4.
- 1805 r.

1. Rewolucja francuska

- 1812 r.

2. Wyprawa na Rosję

- 1789 r.

3. Bitwa pod Waterloo

- 1797 r.

4. Legiony Jana Henryka Dąbrowskiego

- 1815 r.
2. Ułóż w kolejności chronologicznej wydarzenia historyczne, wpisując odpowiednią cyfrę.
- bitwa pod Austerlitz
- powstanie legionów we Włoszech
- Napoleon cesarzem Francuzów
- powstanie Księstwa Warszawskiego
- 100 dni Napoleona
- wyprawa na Rosję
3. Podkreśl prawidłowe odpowiedzi.
- Państwa, które były przeciwnikami Napoleona to: Rosja, Prusy
- Książę Józef Poniatowski był wodzem armii: Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego.
- „Wielka Armia” to nazwa armii walczącej przeciw: Brytyjczykom, Rosji.
- Do klęski Napoleona w 1812 roku doprowadziła: mroźna zima, upalne lato.
- Napoleon urodził się na wyspie: Korsyka, Elba.
- Pierwszym konsulem został w roku: 1799, 1789.
- Księstwo Warszawskie utworzono z części: zaboru pruskiego, zaboru rosyjskiego.
- Bitwa pod Waterloo odbyła się w roku: 1815, 1812.

Proszę przepisać obie lekcje do zeszytu lub wydrukować i wkleić, a zadane polecenia proszę
obowiązkowo przesłać do dnia 2 czerwca 2020 r. Brak pracy lub przesłanie po tym terminie oznacza
ocenę niedostateczną.

