
KLASA 6c 

LEKCJA ON-LINE -wtorek 02.06.2020r, godz. 10.10 – 10.40 Microsoft Teams, 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

T: Upadek Napoleona. 

Cel: będę wiedział (a): jaki był przebieg wyprawy Napoleona Bonaparte; jak doszło do 

upadku cesarza Francuzów. 

1. Wojny napoleońskie od 1812 do 1815: 

(proszę przeczytać, nie przepisywać: marzeniem Napoleona było pokonać Wielką Brytanię, w 

tym celu zarządził blokadę kontynentalne o tym było na ostatniej lekcji. Blokada nie skłoniła 

Brytyjczyków do kapitulacji, ponieważ wiele państw łamało zakaz handlu między innymi 

Rosja. Aby zmusić ją do przestrzegania blokady, Napoleon wyruszył na Rosję.) 

-niepełne zwycięstwo Wielkiej Armii pod Borodino, 

( Wielka Armia – tak nazwano armię Napoleona, która liczyła prawie 600 tys. żołnierzy)  

-zajęcie Moskwy przez Napoleona, odwrót w warunkach rosyjskiej zimy zakończony klęską, 

-przegrana Napoleona w 1813 roku w bitwie pod Lipskiem, zwanej „bitwą narodów”, 

-Napoleona po przegranej bitwie zesłano na wyspę Elbę, Francja znów stała się królestwem, a 

rządy w niej objął przedstawiciel dynastii Burbonów - Ludwik XVIII, 

(Napoleon zachował tytuł cesarski, przyznano mu dożywotnia pensję i 400 żołnierzy) 

-sto dni Napoleona, 

( w tym czasie udało mu się wrócić z Elby i odzyskać Paryż ale znowu zawiązano przeciw 

niemu koalicję) 

-klęska Napoleona w 1815 roku pod Waterloo ( teren dzisiejszej Belgii). 

( Napoleona tym razem zesłano na Wyspę Świętej Heleny) 

ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

*Napoleon Bonaparte pracował do 18 godzin dziennie i potrafił dyktować sześć różnych 

dokumentów:) 

*Napoleon ustanawia Order Legii Honorowej. Do dziś jest to najwyższe odznaczenie we 

Francji, przyznawane za zasługi wojskowe i cywilne.  

*Wielka Armia przegrała z Rosją na skutek metody zastosowanej przez cara. Była to taktyka 

spalonej ziemi, czyli sposób prowadzenia działań wojennych polegających na niszczeniu 

wszystkiego, co może być przydatne armii wroga na przykład żywność, budynki. Z wyprawy 

na Rosję wróciło tylko 30 tys. żołnierzy.  

*Napoleon Bonaparte po klęsce pod Lipskiem, w chwili słabości chciał się otruć, lecz dawka 

trucizny okazała się nieskuteczna. 

*Wyspa Świętej Heleny mieści się na środku Atlantyku. Napoleon przeżył tam sześć lat, 

prawdopodobnie był tam podtruwany przez brytyjskich strażników. 

-proszę obejrzeć filmy: 

Upadek Napoleona - Lekcje historii pod ostrym kątem - Klasa 6 



https://www.youtube.com/watch?v=TXQMtCSCSgo  

-dla chętnych quiz:  

Francja pod rządami Napoleona 

https://learningapps.org/4298751  

Napoleon Bonaparte 

https://learningapps.org/12342191  
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