
HISTORIA klasa VI a od 25.05.– 29.05. 

Witam Was 

Przesyłam Wam treści z historii do przeanalizowania. Pozdrawiam Was serdecznie. 

 

Temat :Upadek Napoleona i znaczenie epoki napoleońskiej. (27.05.) 

 

Zagadnienia do lekcji: 

- upadek Napoleona i znaczenie epoki napoleońskiej 

 

Proszę zapoznaj się z krótkimi filmikami 
https://www.youtube.com/watch?v=-vUL6SXXykI - Upadek Napoleona 

https://www.youtube.com/watch?v=TXQMtCSCSgo - Upadek Napoleona - Lekcje 
historii pod ostrym kątem - Klasa 6 

 

Znaczenie epoki napoleońskiej 

Epoka napoleońska zmieniła oblicze Europy. W wielu krajach naszego kontynentu 
upowszechniły się zdobycze rewolucji francuskiej francuskiej - wolność osobista, 
równość wobec, możliwość awansu społecznego oraz uwłaszczenie chłopów. 

Symbolem tych przemian był Napoleon- człowiek, który naruszył dotychczasowy 
porządek polityczny i społeczny w Europie (w odczuciu wielu ludzi bardzo 
niesprawiedliwy). Ale okres dominacji cesarza Francuzów to także czas długotrwałej 
wojny. Jej koszty były bardzo wysokie. Zniszczono liczne zabytki, rozkradziono wiele 
dzieł sztuki (m.in. we Włoszech, gdzie żołnierze francuscy regularnie dokonywali 

rabunków). Najtragiczniejszym skutkiem działań zbrojnych była śmierć kilku 
milionów ludzi. Wśród ofiar znajdowało się wielu cywilów, którzy często padali ofiarą 
represji ze strony zwycięskich armii, np. podczas powstania w Hiszpanii. 

 

Zastanów się i odpowiedz ustnie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-vUL6SXXykI
https://www.youtube.com/watch?v=TXQMtCSCSgo


 

Proszę odpowiedz na podane pytanie (odpowiedź odeślij do nauczyciela, 
termin 03.06.) 

Bóg wojny, rozbójnik Europy, dobry cesarz, krwawy rzeźnik, hydra 

rewolucji- to kilka opinii o Napoleonie. Z którą z nich najbardziej się 
zgadzasz? Uzasadnij krótką odpowiedź.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat: Księstwo Warszawskie- małe państwo, ale wielkie nadzieje. 

(29.05.) 

Zagadnienia do lekcji 

– pokój w Tylży: okoliczności powstania i zasięg terytorialny Księstwa Warszawskiego 

– ustrój Księstwa Warszawskiego i reformy społeczne  

– armia Księstwa Warszawskiego 

 

Proszę przeczytaj poniższe informacje oraz obejrzyj krótki film - 

Księstwo Warszawskie - Lekcje historii pod ostrym kątem - Klasa 6. Link 

do filmu https://www.youtube.com/watch?v=fGqdKhxjy5k  

Zapoznaj się z materiałem ilustracyjnym- mapa oraz obrazem Marcella 

Baciarellego 

 

Jednym z postanowień pokoju w Tylży (1807 r. ) było utworzenie z ziem drugiego                            

i trzeciego zaboru pruskiego Księstwa Warszawskiego. Dla Polaków był to zalążek 

państwa polskiego, dla Napoleona doskonały punkt strategiczny, pozwalający na 

kontrolowanie sytuacji w tej części Europy. W lipcu 1807 roku Napoleon nadał 

Księstwu Warszawskiemu konstytucję. Ten najwyższy akt prawny w państwie opierał 

się w dużej mierze na Konstytucji 3 Maja oraz na konstytucji francuskiej. Władcą 

Księstwa został król Saksonii Fryderyk August. Władzę wykonawczą stanowiła Rada 

Stanu, władzę ustawodawczą – dwuizbowy parlament. Konstytucja głosiła równość 

wszystkich obywateli wobec prawa i znosiła poddaństwo chłopów. Wprowadzono też 

Kodeks Cywilny Napoleona. Językiem urzędowym był język polski, a panującą religią 

– katolicyzm. Sytuacja ekonomiczna nowego państwa była bardzo trudna. Zniszczenia 

wojenne z lat 1806-1807 oraz obciążenie społeczeństwa ogromnymi podatkami na 

rzecz wojska nie sprzyjały rozwojowi gospodarki. Oprócz własnej armii, liczącej 30 tys. 

żołnierzy, Polacy opłacali pobyt w Księstwie wielotysięcznego korpusu francuskiego.                

O ile w sprawach wewnętrznych Księstwo posiadało dużą swobodę, to w polityce 

zagranicznej było całkowicie podporządkowane Napoleonowi. Główną rolę odgrywał 

osobisty przedstawiciel cesarza tzw. ambasador, a najważniejszą instytucją była armia, 

na czele której stał książę Józef Poniatowski, bratanek ostatniego króla Polski. 

https://www.youtube.com/watch?v=fGqdKhxjy5k


 

 

 

 



Proszę przeczytać 

Próba charakterystyki Księstwa Warszawskiego na podstawie anegdoty: 

Opowiadano, że jakiś cudzoziemiec przyjechawszy nad Wartę i Prosnę zapytał: 

 Cóż to za kraj? 

 Księstwo Warszawskie- odpowiedziano. 

 Któż tu panuje? 

 Król saski. 

 Jakież tu wojsko? 

 Polskie. 

 Jakież prawa? 

 Francuskie. 

 A jakie pieniądze? 

 Pruskie. 

 To jakaś wieża babilońska- odpowiedział podróżny. 

 

 

Proszę przepisać do zeszytu 

Księstwo Warszawskie 1807- 1813, prawie przetrwało do 1815 r. 

 
KSIĘSTWO WARSZAWSKIE 

rok 1807 1809 

obszar 101,5 tyś. km 154 tyś. km 

ludność 2,5 mln 4 mln 

terytoria tworzące 

Księstwo Warszawskie 

II i III zabór pruski bez 

obwodu białostockiego: 
Wielkopolska, część 
Mazowsza, Podlasie 

Po zwycięskiej wojnie                  

z Austrią przyłączono III 
zabór austriacki: 

Małopolskę i część zaboru 
I, np. Zamość 

 

Pytanie podsumowujące lekcję 

Wyjaśnij, w jakich okolicznościach powstało Księstwo Warszawskie. 

 


