
HISTORIA klasa VI a od .05. do 11.05.-15.05. 

 

Witam Was 

Przesyłam Wam kolejne treści z historii do przeanalizowania. Pozdrawiam Was 

serdecznie. 

 

 

Temat :Napoleon- wyprawa na Rosję 1812 r. 13.05.) 

 

Zagadnienia do lekcji 

– wyprawa Napoleona na Rosję i jej skutki 

 

Zapoznaj się z filmikiem https://gwo.pl/podboje-napoleona-p4632 , treściami 

podanymi przez nauczyciela oraz wiadomościami z podręcznika strona 199-200 

 

 

WOJNA Z ROSJĄ 

 Rosja była krajem, który ponosił ogromne straty w wyniku blokady kontynentalnej. 

Wśród Rosjan narastała też niechęć do Napoleona – „uzurpatora” burzącego ustalony 

od wieków ład na kontynencie. Oba państwa rozpoczęły więc przygotowania do wojny. 

Rosja w tym celu zawarła układ ze Szwecją i Anglią, Francja z Austrią i Prusami.                        

W ciągu niespełna roku Napoleon zgromadził tzw. Wielką Armię, liczącą 650 tys. 

żołnierzy. Znajdowały się w niej oddziały z wszystkich krajów uzależnionych od Francji, 

a w tym 100 tys. Polaków. Pod koniec czerwca 1812 roku armia Napoleona rozpoczęła 

działania przeciwko Rosji, dysponującej zaledwie 200 tys. żołnierzy. Wielka bitwa 

https://gwo.pl/podboje-napoleona-p4632


rozegrała się na przedpolach Moskwy, pod Borodino na początku września 1812 roku               

i była jedną z najbardziej krwawych bitew stoczonych przez Napoleona. Zabitych w niej 

zostało prawie 90 tys. żołnierzy (30 tys. po stronie francuskiej i 60 tys. po stronie 

rosyjskiej). Mimo tak dużych strat armia rosyjska nie została rozbita, a Wielka Armia 

Napoleona została zmuszona do odwrotu. 

 

 

Proszę zapisać do zeszytu: 

KAMPANIA ROSYJSKA 1812-1813  

 wkroczenie Wielkiej Armii do Rosji – 24 VI 1812 r.  

 wojska napoleońskie liczyły 600 tys. żołnierzy – 2/3 stanowili Niemcy, Polacy, 

Austriacy,  Włosi, i Holendrzy (wg. podręcznika  „Wczoraj i dziś” - 400 tys. ) 

 szybki marsz na Moskwę  

 odwrót armii  carskiej dowodzonej przez Michaiła Kutuzowa – strategia 

spalonej ziemi  

 bitwa pod Borodino 5–7 września 1812– bitwa nierozstrzygnięta, ale 

zakończona odwrotem armii carskiej  

 zajęcie opuszczonej przez Rosjan Moskwy (wielki pożar miasta) 

 odwrót Wielkiej Armii - bitwa pod Berezyną od  26 do 29 listopada 

1812 

https://pl.wikipedia.org/wiki/5_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/7_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1812


Temat: Klęska Napoleona. (15.05.) 

 

Zagadnienia do lekcji: 

– kampania 1813 roku i bitwa pod Lipskiem 

– detronizacja Napoleona i zesłanie na Elbę 

– znaczenie terminów: Wielka Armia, taktyka spalonej ziemi, „bitwa narodów” 

 

Zapoznaj się z filmikiem https://www.youtube.com/watch?v=TXQMtCSCSgo 

(Upadek Napoleona - Lekcje historii pod ostrym kątem - Klasa 6) 

 

BITWA NARODÓW – LIPSK 1813 ROK  

Klęska w Rosji spowodowała, że dotychczasowi sojusznicy zaczęli opuszczać 

Napoleona. Zostali przy nim jedynie Polacy, Norwegowie i oddziały saksońskie.                          

W 1813 roku, korzystając z osłabienia Francji, Rosja, Austria, Szwecja, Anglia, Prusy 

utworzyły kolejną koalicję antyfrancuską. Do decydującej bitwy, zwanej „bitwą 

narodów”, doszło pod Lipskiem w połowie października 1813 roku. Francuzi 

zostali w niej pobici. W bitwie tej, w czasie przeprawy przez rzekę Elsterę, 

osłaniając odwrót Napoleona, zginął książę Józef Poniatowski. Rozbita 

armia francuska wycofała się za Ren. 

 ABDYKACJA NAPOLEONA  

Wojna przeniosła się na teren Francji. Napoleon znalazł się w trudnej sytuacji. 

Społeczeństwo francuskie zaczęło odwracać się od swojego cesarza. Marszałkowie, 

burżuazja i chłopi mieli dość wieloletniej wojny. Do głosu zaczęli znów dochodzić 

rojaliści. Na początku 1814 roku wojska koalicji wkroczyły do Paryża.                

W tej sytuacji,  w kwietniu, Napoleon Bonaparte abdykował, zachowując 

jednak tytuł cesarski  i osobistą gwardię. Koalicjanci zmusili cesarza do 

opuszczenia Francji. Przekazano mu we władanie wyspę Elbę na Morzu 

Tyrreńskim. 30 maja 1814 roku podpisano pokój  w Paryżu. Tron francuski 

objął Ludwik XVIII, brat Ludwika XVI, a Francja wróciła do granic sprzed 

1792 roku. O sprawach dotyczących całej Europy miał zadecydować zwołany do 

Wiednia kongres władców europejskich w 1815 roku. 

 

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


 STO DNI NAPOLEONA  

W trakcie obrad kongresu,  w marcu 1815 roku, Napoleon, chcąc odzyskać władzę, 

wylądował na południu Francji. Mając ogromne poparcie armii francuskiej, szybko 

zdobył Paryż i ponownie zagroził Europie. W połowie czerwca 1815 roku pod 

Waterloo rozegrała się ostatnia bitwa Napoleona,   w której cesarz poniósł 

klęskę. Ostatnie dni jego władzy we Francji określa się jako sto dni 

Napoleona. Abdykując po raz drugi, Napoleon oddał się w ręce Anglików, 

którzy wywieźli go na wyspę św. Heleny, gdzie zmarł w 1821 roku. 

 

Proszę przepisz do zeszytu schemat rankingu trójkątnego 

 

 

Praca domowa (odpowiedź odeślij do 20.05.) 

Wyjaśnij, co oznacza pojęcie „Sto dni Napoleona”. 


