
KLASA 6a 

LEKCJA ON-LINE -Poniedziałek 01.06.2020r, godz. 9.00 – 9.30 Microsoft Teams, 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

T: Epoka Napoleona Bonaparte. 

Cel: będę wiedział (a) w jakich okolicznościach Napoleon Bonaparte przejął władzę we 

Francji; jakie reformy w państwie wprowadził Napoleon. 

(Proszę przeczytać: po upadku jakobinów rządy dyrektoriatu zmagały się z kryzysem 

gospodarczym, w kraju brakowało żywności, podniesiono podatki, duża część ludności żyła w 

biedzie, panowała korupcja wśród urzędników. Wszystko to powodowało niezadowolenie 

społeczeństwa.  Po za tym Francja nadal była w stanie wojny z koalicją państw europejskich: 

Rosją, Austrią i Prusami, Wielką Brytanią. Podczas tych walk we Włoszech sławę zdobył  

Napoleon Bonaparte) 

1. Napoleon Bonaparte: 

- jako generał pokonał Austriaków w kampanii włoskiej i zajął północne Włochy, 

- w 1799 roku dokonał zamachu stanu i objął wadzę dyktatorską we Francji jako pierwszy 

konsul, 

- w okresie konsulatu wygrał kolejną wojnę z Austrią i zapewnił Francji pokój, 

-przeprowadził szereg reform m. in.: dobrał do rządu ekonomistów, którzy zatrzymali wzrost 

cen, ograniczył bezrobocie, zawarł konkordat z papieżem, doprowadził do ogłoszenie 

Kodeksu Napoleona (był to kodeks cywilny), 

- w  1804 roku koronował się na cesarza Francuzów, Francja stała się cesarstwem. 

(cesarz miał posiadać władze dziedziczną, Francja miała stać się monarchią konstytucyjną) 

2. Wojny napoleońskie ( 1799 – 1815): 

a) przyczyny: 

-dążenie Napoleona do zyskania chwały wielkiego wodza i pracodawcy, 

-zapewnienie Francji panowania nad Europą, 

b) przebieg: 

- zwycięstwo floty brytyjskiej nad flotą francusko – hiszpańską pod Trafalgarem (1805 r.), 

- zwycięstwo armii francuskiej nad wojskami austriacko – rosyjskimi pod Austerlitz (1805r), 

- w 1806 roku utworzenie z części ziem niemieckich Związku Reńskiego. Związek ten był 

podporządkowany Francji (politykę zagraniczną Związku miał prowadzić sam Napoleon),  

-zwycięstwo nad armią rosyjską pod Frydlandem (1807r) 

-ogłoszenie przez Napoleona blokady kontynentalnej Wielkiej Brytanii (1806r) 

(polegała ona na zakazie handlu z Wielką Brytanią przez Francję, jej sojuszników i państw 

przez Francję zdobyte, początkowo nie dotyczyło to Rosji, która nadal toczyła wojnę z 

Francją), 



-pokój w Tylży między Francją a Rosją i Prusami. Francja i Rosja zawarły przymierze. Rosja 

przystąpiła do blokady kontynentalnej. Car zgodził się na propozycje Napoleona w sprawie 

Polski.  

-ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

* Napoleon nie był Francuzem, urodził się na Korsyce ( wyspie nabytej przez Francuzów 

zaledwie rok przed jego narodzinami), ojczystym językiem przyszłego cesarza był 

korsykański – dialekt włoskiego, pochodził z wielodzietnej rodzinie. Był niewielkiego 

wzrostu. Jego kariera wojskowa przebiegała błyskawicznie. Gdy miał 16 lat został 

porucznikiem, gdy miał 25 lat był już generałem. Jego żona to Józefina.  

*Koronacja Napoleona odbyła się w Paryżu w katedrze Notre Dame.  Podczas koronacja 

obecny był ówczesny papież Pius VII ale mógł tylko biernie przypatrywać się uroczystości. 

Napoleon Bonaparte koronował się na „cesarza Francuzów” oznaczało to, że został on 

cesarzem z woli narodu. Wcześniej został przeprowadzony plebiscyt w wyniku, którego 

Francuzi opowiedzieli się za przekształceniem Republiki Francuskiej w cesarstwo.  

*Kodeks Napoleona m. in. wprowadził śluby cywilne, w miejsce uznawanych dotychczas 

wyłącznie ślubów kościelnych. Likwidował dotychczasowe ograniczenia stanowe. Kodeks 

ten stał się wzorem dla innych zbiorów praw na świecie.  

*Napoleon zmienił ruch drogowy z lewostronnego, wprowadzonego w 1300 roku przez 

papieża Bonifacego VIII na prawostronny. Zmiana dotyczyła Cesarstwa Francuskiego i 

państw mu podległych. Dlatego na Wyspach Brytyjskich do tej pory obowiązuje ruch 

lewostronny.  

*Austerlitz ( dzisiaj Sławków na Morawach, Czechy)– jedna z najsłynniejszych bitew okresu 

napoleońskiego, trwała kilka godzin. Była to bitwa trzech cesarzy ( cesarz  Austrii, car Rosji i 

Napoleon). Armia Napoleona była mniej liczna aniżeli wojska rosyjsko -austriackie ale 

wygrała Francja. Zwycięstwo Napoleona doprowadziło do tego, że Habsburgowie ( 

Franciszek II) musieli zrezygnować z godności cesarza rzymskiego narodu niemieckiego i 

zadowolić się tylko tytułem cesarza Austrii. Tym samym z mapy Europy zniknęła założona w 

X wieku Rzesza Niemiecka. (Przypominam Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego 

nawiązywało do tradycji imperium rzymskiego i średniowiecznego cesarstwa Karola 

Wielkiego). W jego miejsce utworzono Związek Reński, podporządkowany Francji. 

-proszę obejrzeć filmy: 

Epoka Napoleona Bonaparte - Lekcje historii pod ostrym kątem - Klasa 6 

https://www.youtube.com/watch?v=hM-_9_AokMM  
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