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Lekcja 11 

Temat: Napoleon w Europie                                                                                                    str. 194 – 202, 212 - 213. 

Cel: poznajemy epokę napoleońską 

Opis lekcji: praca z materiałem filmowym, tekstem przygotowanym przez nauczyciela, podręcznikiem, zapisanie 

notatki. 

Przebieg lekcji: 

1. Obejrzyj materiał filmowy, który przybliży Ci postać Napoleona Bonaparte: 

https://www.youtube.com/watch?v=8aq_gRfmjgY 

2. Przeczytaj tekst na stronach: 194 – 195. Zwróć uwagę, w jaki sposób Napoleon przejął władzę we Francji oraz 

na czym polegała przeprowadzona przez niego reforma prawa. Przeczytaj też ciekawostkę na str. 196. 

Przyjrzyj się uważnie obrazowi „Koronacja Napoleona”, znajdź Napoleona i jego żonę oraz papieża. 

3. Napoleon dążył do podboju Europy. W tym celu stworzył potężną armię i toczył nieustanne bitwy z Wielką 

Brytanią, Austrią i Prusami. O wojnach Napoleona opowiada tekst na str. 196. Przeczytaj go, znajdź na mapie 

(str. 196) miejsca bitew: Austerlitz, Ulm, Jena, Auerstadt, Frydland.  

4. Po podporządkowaniu sobie zachodniej Europy (oprócz Wielkiej Brytanii), cesarz postanowił wyprawić się na 

Rosję, która była sojuszniczką Wielkiej Brytanii. W roku 1812 Napoleon ruszył do Rosji na czele Wielkiej 

Armii. Przeczytaj tekst ze str. 199 – 200, który opowiada o wojnie Napoleona z Rosją. Zwróć uwagę na to, 

dlaczego cesarz poniósł klęskę w wojnie z Rosją. 

5. Klęska Napoleona w Rosji sprawiła, że powstała nowa koalicja antyfrancuska, w której skład wchodziły: 

Prusy, Austria, Rosja, Wielka Brytania, Szwecja. Decydująca kilkudniowa bitwa stoczyła się pod Lipskiem. Była 

to „bitwa narodów”. Przeczytaj tekst na str. 201, znajdź na mapce Lipsk oraz wyspę Elbę, na którą Napoleon 

został zesłany.  

6. W 1815 roku Napoleon wrócił do Francji i na sto dni przejął władzę. Nie udało mu się jednak odbudować 

dawnej potęgi, w bitwie pod Waterloo (teren dzisiejszej Belgii) poniósł ostateczną klęskę. Napoleon został 

zesłany na Wyspę św. Heleny (Ocean Spokojny), gdzie zmarł kilka lat później.  

7. Zapisz notatkę: punkty 1, 2, 3 str. 198 („To już wiem”) oraz 1, 3 i 4 str. 202 („To już wiem”).  

8. Dla chętnych: przeczytaj tekst p.t. „Zagadka śmierci Napoleona” na str. 212 – 213. Zajrzyj też na stronę 

https://www.edukator.pl/napoleon-bonaparte,4732.html i przeczytaj kilka ciekawostek o cesarzu. 
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