
HISTORIA klasa VI a od 27.04. do 30.04. 

 

Temat: Jak Napoleon zdobył władzę we Francji? (29.04.) 

 

Witam Was 

Nadal z powodów niezależnych od nas (epidemia) musimy przebywać w swoich 

domach, przed komputerami i materiałami przesyłanymi przez nauczycieli. Sytuacja 

jest ciężka dla Wszystkich i chcielibyśmy powrotu do „normalności”. Czekam na to                

z niecierpliwością. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się w tych ciężkich chwilach. 

 

Zagadnienia do lekcji: 

– obalenie rządów dyrektoriatu 

 

Pytanie na początek lekcji (przypomnij sobie): 

Wyjaśnij, jak zmieniała się władza we Francji w wyniku rewolucji z 1789 

roku? 

 

Proszę zapoznaj się z podanymi treściami: 

 

FRANCJA U PROGU EPOKI NAPOLEOŃSKIEJ  

Krytykowane za nieudolność niemal przez wszystkie warstwy społeczeństwa 

francuskiego rządy Dyrektoriatu pogłębiły wewnętrzny i zewnętrzny kryzys państwa. 

W tej sytuacji Francja miała coraz mniej szans na obronę przed koalicją. Doprowadziło 

to do powstania spisku zmierzającego do obalenia Dyrektoriatu.                                                  

Jednym ze spiskowców był generał Napoleon Bonaparte. Ten pochodzący z Korsyki 

oficer od początku kariery wykazywał nieprzeciętny talent wojskowy. Po wstąpieniu do 

rewolucyjnej armii francuskiej przyczynił się do zdobycia Tulonu, za co w 1794 roku 

otrzymał stopień generała brygady. W następnych latach m.in. dowodził wojskami 

francuskimi w czasie kampanii we Włoszech. Wyruszył także na podbój Egiptu w celu 

zaatakowania brytyjskich dróg handlowych do Indii oraz zapewnienia Francji 

hegemonii nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego. 

 



ZAMACH I JEGO SKUTKI  

Od 1799 roku Francja zaczęła tracić posiadłości w północnych Włoszech, które kilka lat 

wcześniej „wyzwalał” Napoleon. Przechodziły one w ręce Austriaków wspomaganych 

przez wojska rosyjskie. Na wieść o porażkach Napoleon z małą grupą oficerów 

zdecydował się na powrót do kraju. Wkrótce po wylądowaniu we Francji niezadowoleni 

z rządów Dyrektoriatu oficerowie na czele z Napoleonem przejęli władzę                                           

w bezkrwawym zamachu stanu 9 listopada 1799 roku. Niebawem została 

uchwalona nowa konstytucja. Dyrektoriat przestał istnieć. Władzę wykonawczą 

powierzono trzyosobowemu ciału nazwanemu – w nawiązaniu do tradycji 

republikańskich starożytnego Rzymu – Konsulatem.  

 

 

 

PYTANIE PODSUMOWUJĄCE (odpowiedz ustnie): 

 Jakie były powody obalenia dyrektoriatu i przejęcia władzy przez Napoleona? 

 

Proszę zapisz do zeszytu: 

Napoleon Bonaparte (1769-1821) 

Francuski generał , pierwszy konsul republiki (1799-1804) i cesarz Francuzów (1804                  

i 1815). Nie był Francuzem; urodził się na Korsyce. Odznaczył się jako dowódca 



artylerii, w nagrodę, mając zaledwie 24 lata, został mianowany generałem.                                    

W późniejszych latach wprowadził we Francji dyktaturę wojskową i toczył wojny, 

nazwane od jego imienia napoleońskimi. 

Zapamiętaj- Przejęcie władzy we Francji przez Napoleona w roku 1799. 

 

 


